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jméno 

 příjmení  název 

práce 

Bc. Vítězslav Rákosník 

Přepracování fermentačních zbytků z bioplynové stanice na alternativní palivo 

metodou biosušení 

 

kriterium zdůvodnění (stávající text slouží jako návod přepište jej vlastním hodnocením) známka 

 

Typ cíle a název DP Diplomová práce je prací experimentální využívající vlastní čtvrtprovozní aparaturu 

pro provedení testů biosušení. Přesah do komplexního  projektu ze spatřovat 

v nutnosti shromáždění digestátů s provozovaných bioplynových stanic, čímž je 

práce přímo svázána s provozní praxí. Typ práce je zvolen vhodně a název odpovídá 

obsahu. 
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Vlastní přínos a 

náročnost 

Práce vyžadovala orientaci v problému, a to jak odbornou tak i technickou. 

V rešeršní části jsou korektně shrnuta dostupná data o procesu biosušení a využita 

pro úpravy v konstrukci vlastního experimentálního stendu. Jeho úpravy vyžadovaly 

schopnosti technického typu a rovněž částečně provozní měřítko testů 

(nevyhnutelné) kladlo na diplomanta vysoké nároky. Nároky práce na diplomanta lze 

označit jako nadprůměrné.  
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Otázky a hypotézy Práce přímo navazuje a diskutuje situaci v provozní praxi, kde digestát, ač hnojivo, 

často představuje nadměrné náklady pro provozovatele BPS, případně naráží na 

legislativní limity obsahu vybraných látek. Úprava biosušením teoreticky slibuje 

otevřít další možnosti využití, resp. zlepšit ekonomiku provozu (dopravní náklady). 

Vytyčené cíle práce jsou shrnuty v závěru teoretické části.   
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Design metody a 

data 

 

Provedení experimentů ve čtvrtprovozním reaktoru s reálnými vzorky digestátu bylo 

technicky i časově náročné. Prezentovaných 10 experimentů proto představuje 

mimořádné množství práce i času (cca 14 dní jeden test).  

Design zařízení vychází z publikovaných informací a byl přizpůsoben cílům práce 

(fixní způsob vzdušnění pro porovntatelnost výsledků pro různé materiály). 
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Zpracování dat 
 

Všechny experimenty jsou podrobně doloženy průběhem sledovaných parametrů ve 

vzájemně porovnatelné podobě. Tato data jsou dále vyhodnocena s cílem posouzení 

možné závislosti vybraných výsledných parametrů procesu na nezávisle proměnných 

vstupních vlastnostech materiálu. Závislost byla zjištěna pouze mezi hodnotou pH 

vstupního materiálu a maximální teplotou v reaktoru, kdy tato se lišila i o cca 30°C. 

Ověřované možné závislosti jsou hodnoceny na základě grafického vyjádření 

s lineárním proložením. V grafech je však uvedena pouze hodnota koeficientu 

determinace, která o vzájemném vztahu obou proměnných nevypovídá, ale je pouze 

měřítkem shody hodnot s daným regresním modelem. Směrnice proložené přímky, 

která může být měřítkem vzájemné závislosti, případně korelační koeficient, uveden 

není. V diskusi je však korektně zhodnoceno, že závislost lze považovat za 

pravděpodobnou jen mezi pH a teplotou.  
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Presentace dat  Forma prezentace výsledků je vhodná a přiměřená. Duplicitu lze nalézt u prezentace 

výsledné teploty a příslušných vstupních parametrů suroviny, ovšem duplicita je 

zdůvodněna kontextem v práci (prezentace závislosti v grafu, naopak doplnění 

dalších dat v tabulce).  
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Interpretace dat 
 

V diskusi diplomant konfrontuje své výsledky s publikovanými informacemi a 

vyvozuje závěry ve vztahu ke své práci. Vzhledem k relativně menšímu množství 

publikovaných dat z oblasti biosušení digestátů lze diskusi považovat za zcela 

přiměřenou. 

1 

Literatura 
 

Odkazů na literaturu je 50 (převážně zahraniční recenzované publikace) a webových 

odkazů 6. Rozsah rešerše a její zpracování včetně zhodnocení a vzájemného 

konfrontování jednotlivých zdrojů jsou zcela dostatečné. 
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Logika textu a 

formální úprava 
 

K formální stránce zpracování nelze mít podstatných připomínek. Občasné překlepy 

nejsou v minimální míře rušivé.  
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výsledná 

známka 
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