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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložena diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou, která v České republice zatím
nebyla sledována a hodnocena. Je potřeba ocenit, že práce byla kompletně zpracována v provozních
podmínkách a nebyla součástí žádného výzkumného projektu. Z tohoto důvodu je potřeba zvlášť
ocenit činnost konzultanta. Práce je logicky rozdělena do jednotlivých kapitol a jejich rozsah je
vyvážený.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Možno konstatovat, že všechny zadané úkoly byly splněny. Kapitola „Závěry“ se obsahově částečně
prolíná s kapitolou „Návrhy a doporučení“. Závěry práce bylo možno formulovat konkrétněji a
stručněji. Jejich formulace je příliš obecná a není z nich zřejmé velké množství vykonané práce.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V podkapitole „Výpočet středního zrna SLK1“ (str.50) se hodnotí granulometrické složení. Je však
uvedený jen výpočet aritmetického průměru zrna na jednotlivých sítech. Hodnota středného průměru
zrna se počítá z těchto aritmetických průměrů váženým průměrem hmotností případně objemů
jednotlivých frakcí.
Bylo by vhodné, aby diplomant objasnil podstatu zkoušky CSR-CRI a zhodnotil její realizaci na
OKK.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant postupoval při řešení zadaného úkolu velmi samostatně a aktivně. Využíval velmi dobrou
znalost provozních podmínek. Na řešení jednotlivých bodů zadání pracoval průběžně a byl v
pravidelném kontaktu s vedoucím práce a konzultantem.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a grafická stránka práce je velmi dobré úrovni. Diplomant používá velmi mnoho symbolů a
zkratek v textu, což hlavně v kapitole „Závěry“ snižuje jeho přehlednost.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou využitelné při kontrole, řízení a výrobě metalurgického koksu a možno je
okamžitě uplatnit v provozní praxi. Doporučuji navrženou metodiku dlouhodobě používat a výsledky
publikovat v odborném tisku.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
K protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů nemám připomínky. Výsledky experimentálních
prací jsou originální.

8. Celkové hodnocení práce.
. Diplomant svou prací prokázal schopnost samostatné inženýrské práce, proto doporučuji jeho
diplomovou práci k obhajobě. Celkově hodnotím úroveň předložené diplomové práce známkou:

                                       "velmi dobře"
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Ostrava, 11.05.2016 doc. Ing. Ján Kret, CSc.


