
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Zuzana Viestová, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Oponenti: Ing. Zuzana Viestová, Ph.D.
Téma: Vliv materiálového složení na kvalitu TAP PALOZO II
Verze ZP: 1
Student: Bc. Jiří Pitron

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Z hlediska struktury, návaznosti a úplnosti jednotlivých části je závěrečná práce zpracována vhodně.
Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá výrobou tuhého alternativního paliva ve společnosti OZO Ostrava s.r.o.
Je rozdělena do šesti kapitol, kdy diplomant v úvodu popisuje linky na dotřídění plastů v kraji
Moravskoslezském Olomouckém a Zlínském. Dále se věnuje možnosti rozšíření materiálu pro
výrobu paliva o komunální odpady a porovnává tato dvě paliva. V závěru diplomant komentuje
výsledky svých zjištění.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K předkládané práci nemám zásadní připomínky.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky jsou popsané v kapitole páté, kde jsou uvedeny analýzy paliva s příměsí směsného
komunálního odpadu a současně jsou zde popsány podmínky za kterých je možné toto palivo použít.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Seznam citovaných pramenů je uveden dle zvyklostí. Udává 43 převážně tuzemských odborných
odkazů. Veškeré citace jsou uvedeny v textu.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální zpracování diplomové práce je na dobré úrovni, pouze bych pro přehlednost doporučila u
publikovaných čísel oddělovat tisíce mezerou. Práce je doplněna tabulkami a obrázky.

8. Jaký je způsob využití práce?
Poznatky uvedené v diplomové práci jsou využitelné především v podobných provozech v rámci celé
ČR. Výsledky doporučuji je publikovat.

9. Celkové hodnocení práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
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