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jméno 

 příjmení  název 

práce 

Vojtěch Pilnáček 

Studie využití technologie biosušení komunálních odpadů 

 

kriterium zdůvodnění  známka 

 

Typ cíle a název 

DP 

Jedná se o experimentální práci s využitím modelového reaktoru pro 

biosušení komunálního odpadu, přičemž návrh a konstrukce 

experimentálního zařízení je rovněž předmětem diplomové práce. Typ práce 

je zcela přiměřený zvoleným cílům, které jsou jasně formulovány v úvodní 

kapitole. Název práce odpovídá jejímu obsahu. 
 

výborně 

Vlastní přínos a 

náročnost 

Vzhledem k naprosté absenci jakýchkoliv zkušeností s problematikou 

biosušení na pracovišti ÚŽP jde o velice ambiciózní projekt vyžadující 

vlastní invenci a maximální samostatnost řešitele. Modelový reaktor se 

podařilo úspěšně zrealizovat a provést naplánované experimenty.  

Vedlejší (přesto ale významný) přínos práce vidím v možnosti pokračovat ve 

výzkumu problematiky biosušení a stávající zařízení využít k vypracování 

dalších diplomových, či disertačních  prací. 

  

výborně 

Otázky a hypotézy Naplnění cílů práce má jasný aplikační potenciál. 

 

výborně 

Design metody a 

data 

 

Metoda sběru dat je adekvátní jejich charakteru, zdůvodnění použitých 

metod je logické a srozumitelné. 

Bohužel se po časově náročné konstrukci reaktoru podařilo zrealizovat pouze 

dvě měřící kampaně pro dva různé režimy biosušení, celkem tedy pouze čtyři 

experimenty, z nichž každý trval 10 dní. Přesto považuji množství 

naměřených údajů za adekvátní a dostačující pro naplnění cílů práce. 
 

výborně 

Zpracování dat 
 

Naměřená data byla interpretována způsobem, který odpovídal jejich 

množství. Protože statistické vyhodnocení nebylo v naprosté většině možné, 

doporučila bych v kapitolách 4.1.1. až 4.1.4. vynechání komentáře, kdy se 

ještě jedná o chybu měření a kdy to již chyba měření „určitě“ nemůže být.  
 

chvalitebně 

Presentace dat  Tabulky, grafy a obrázky jsou zařazeny do přílohy práce. Parametry 

naměřené v rámci každé kampaně jsou znázorněny přehledně, vždy v jednom 

grafu. 

 

výborně 

Interpretace dat 
 

Velice oceňuji schopnost studenta diskutovat dosažené výsledky v kontextu 

nashromážděných literárních údajů. 

I v tomto ohledu se jedná o velmi zdařilou práci,  
 

výborně 

Literatura 
 

ve které je citováno 70 převážně zahraničních zdrojů. 
 

výborně 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Práce obsahuje pouze několik překlepů (např. na str. 4: „znovuvyužití 

…odpadu“ místo „znovu využití…odpadu“, na str. 16: „využívající 

biosušení“ místo „vyžívající biosušení“, na str. 41 označení Fpův.vz. zřejmě 

znamená „Výhřevnost původního vzorku“ místo „Výhřevnost analytického 

vzorku“. Doporučila bych sjednotit výrazy pro „preferenční cesty“ (někdy je 

v textu nesprávně používán termín „preferované cesty“- např. na str. 10 a 

17). Ve 2. odstavci kap. 2.2.8. na str. 18 je nelogičnost v textu: „Koncentrace 

kyslíku, a tedy i intenzita anaerobního rozkladu organických látek v průběhu 

hydrolytické fáze klesaly…“ Předpokládám, že jde o překlep. 

Jinak jde o text kvalitní, srozumitelný a přehledně rozvržený. 

výborně 



 
výsledná 

známka 

 

 výborně 

 

 


