
Posudek diplomové práce Elišky Pospíšilové „Prvky vzácných zemin v 

elektroodpadech“ 

 

Předložená diplomová práce Bc. Elišky Pospíšilové se týká vysoce aktuálního tématu -

distribuce REE v elektroodpadech; především různých typech elektronických zobrazovacích 

zařízení. Úvodní část práce informuje formou rešerše obecně o vlastnostech REE a o 

současném stavu studované problematiky. Zpracovávané reálné vzorky byly vhodně 

rozděleny podle typu zobrazovacího zařízení. Analytické techniky a rozkladné postupy byly 

zvoleny trefně, aby pokryly co nejširší škálu prvků. 

Ze získaných výsledků diplomové práce je patrné, že některé typy zobrazovacích zařízení 

(TV obrazovky typu CB i B a barevných monitorů typ B) mají extrémně vysoké koncentrace 

některých REE (především Y až X0% a Eu) a mohou být tudíž  potenciálně ekonomicky 

zajímavé. Naopak z environmentálního hlediska jsou významné vysoké koncentrace 

zejména toxického Cd (až X0 000ppm v případě některých typů luminoforů) představující 

potenciální riziko při skládkování; podobně též Pb čí Zn.  

Je třeba zdůraznit, že v současné době existuje jen velice omezené množství prací 

zabývajících se podobnou tematikou a dostupnost dat z ekvivalentního materiálu je velice 

problematické.  

Formálně se zdá být práce v pořádku, až na některé překlepy a nejasné formulace v textu 

nebo v obrazcích: např. str. 11 Obr. 7, Ag a Sn nejsou REE;  v tab. 10, 11, 12 by bylo 

vhodné uvést počet dat, formou „N= x“; obecně tabulky nemají stejný formát aj. Kapitoly 

2.3.1 a 2.3.2 (str. 15 – 16; datovací metody Nd/Sm a Lu/Hf) jsou podle mého názoru až příliš 

specifické vzhledem ke zvolenému tématu práce. 

Dotaz: Jak byly počítány výtěžnosti prvků kap. 5.5? Vztažené na tunu luminoforu nebo „TV“.. 

Závěrem: Předkládaná práce má 61 stran včetně seznamu literatury a je doplněna řadou 

ilustrací a grafů. Informace, ze kterých autorka čerpala, pochází z  domácích i mezinárodních 

publikací. Použité práce jsou citovány v seznamu literatury. Celkově má práce standardní 

úroveň a splňuje požadavky pro její přijetí jako práce diplomové. 

Doporučuji k přijetí. 

 

V Praze dne 26.8. 2014 

 

Doc. RNDr. Ladislav Strnad, PhD 

 

 


