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Celkové zhodnocení: 

Pfedlozená DP svym obsahem a mnozstvím provedenych experimentu a laboratorních prací vysoce 
pfevysuje nároky kladené na tento typ kvalifikacní práce. O velmi vysokém mnozství provedenych 
experimentu svedcí i celkovy rozsah práce (131 stran), ato vcetne velmi bohaté pi'ílohové cásti, která 
obsahuje detailní vysledky provedenych mefení a rozsáhnou fotodokumentaci. 
Nekteré cásti textu pfedlozené DP by mohly byt zpracovány precisneji a na nekter9ch místech postrádám 
"technictejsí" jazykovy projev na místo obtízne srozumitelnych souvetí ci vetnych spojení. Ovsem to nic 
neubírá na velmi vysoké vedecké kvalite práce jako takové. Rovnez oceñuji velmi proaktivní a vedecky 
pfístup studentky pfi i'esení této DP i její samostanout a tvurcí práci. 

Otázky k obhajobe: 

1. Je hodnota permeability závislá na teplote? Pokud ano, jakym zpusobem? Provádela jste a pfípadne, 
jak korekci (pi'epocet) na stejnou teplotu za úcelem vzájemného porovnání? 
2. Proc jsou hydrofilní povrchy méne náchylné vuci zanásení zpusobenému organickymi slozkami 

filtrované suspenze? 
3. Byla testována také stabilita aditiv behem, respektive po procesu cistení membrán? Jaky zpusob 
cistení byste pi'ípadne navrhla s ohledem na stabilitu aditiv v pi'ipravenych membránách? 

Celková klasifikace: 

Práce splñuje pozadavky na udelení akademického titulu, a proto ji doporucuji k obhajobe 

Navrhuji tuto práci klasifikovat stupnem Vyborne (1) 

V Liberci 
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Podpisem soucasne potvrzuji, ze nejsem V zádném osobním vztahu k 
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