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Předmětem práce Vítka Rákosníka je případová studie aplikovatelnosti tzv. metody biosušení 
na typ odpadu, který dosud nebyl z tohoto hlediska zkoumán. Jedná se o tuhý podíl 
fermentačního zbytku z bioplynové stanice (BPS), tzv. separát.  Proces biosušení využívá 
metabolické teplo vznikající během aerobního rozkladu organické hmoty (potud jde o stejný 
proces jako kompostování) k vysušení daného substrátu a dosažení parametrů paliva. 
Zpravidla je digestát přímo aplikován jako organické hnojivo na zemědělskou půdu, objevují 
se však i snahy o alternativní využití tohoto odpadu.  Produkce paliva pomocí biosušení by 
mohla pomoci vyřešit problematiku nakládání se separátem, pokud tento nesplňuje 
legislativou dané limity pro použití na zemědělské půdě nebo je ho v dané oblasti nadbytek (a 
daná BPS nedisponuje odpadním teplem z kogenerace).V roce 2015 byla uveřejněna první 
publikace na téma biosušení digestátu, v době zahájení řešení této DP byl však popsaný 
přístup nový. 

Práce je členěna přehledně do hlavních kapitol Úvod, Literární přehled, Experimentální část, 
Výsledky, Diskuse a Závěr. Experimentální část vyžadovala zvládnutí práce s pilotním 
zařízením, které bylo nutné pro tento účel modifikovat, osadit potřebnými senzory a zajistit 
kontinuální sběr dat z těchto čidel. Každý experiment představoval poměrně fyzicky náročnou 
manipulaci s reálnými vzorky separátu (kompostovací proces bohužel není možné simulovat 
v malém měřítku) a časově náročný monitoring. Autor musel dále zvládnout základní 
laboratorní techniky, jako je stanovení pH, bazální respirace vzorku, obsahu sušiny, ztráty 
žíháním atd. Bylo postupně realizováno 10 experimentálních cyklů s celkovou dobou trvání 
více než 100 dní. 

Naměřená data jsou znázorněna v grafech a pěti tabulkách a výsledky přiměřeně diskutovány 
a konfrontovány s již publikovanými poznatky v závěrečné diskusi. Protože proces biosušení 
při daném uspořádání nebyl účinný a míra vysušení materiálu nedosahovala hodnot, které by 
bylo možné uspokojivě interpretovat, zaměřil se autor alespoň na hledání vztahu mezi 
parametry popisujícími vstupní kvalitu materiálu (pH, C/N, obsah sušiny apod.) a maximální 
teplotou dosaženou v reaktoru v daném cyklu. Tuto část považuji za jediné slabší místo práce. 
Počet experimentálních cyklů bohužel nezajišťuje dostatečně velký soubor dat pro jejich 
sofistikované vyhodnocení. 

Vytyčené cíle, které jsou jasně formulovány v úvodní kapitole, však byly splněny. V závěru 
autor navrhuje směr, kterým by se výzkum metody biosušení v souvislosti s fermentačními 
zbytky z BPS mohl dále ubírat. 

V přehledu literatury je citováno 49 převážně zahraničních publikací a 6 webových stránek. 

Po formální stránce je práce v pořádku, s minimem překlepů. 



Na závěr bych ráda vyzdvihla pracovní nasazení Vítka při realizaci své DP a ocenila pokrok 
při formulaci myšlenek, který se projevoval s každou novou verzí sepisované práce. 

Tuto diplomovou práci proto doporučuji jako podklad k udělení titulu Mgr. 
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