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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Závěrečná práce studentky odpovídá zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím kladně. Struktura a návaznost textu jednotlivých částí 

práce odpovídá nárokům na závěrečnou práci.  

Teoretická část mohla být pojata více z pohledu vodního hospodářství Závodu 10. Například 

jaké jsou požadavky na kvalitu technologické vody pro jednotlivé celky koksovny, jak se daná 

voda musí upravit. Jestli je voda využívána v uzavřeném nebo v otevřeném cyklu. Jak je 

nakládáno se srážkovými vodami, zda se využívají nebo by se mohly využívat jako vody 

technologické nebo jako vody ředící pro proces čištění odpadních vod. Popis jednotlivých 

proudů odpadních vod vznikajících z technologických celků koksovny pak mohl být 

srozumitelněji popsán, i co se týká možnosti čištění těchto vod. Některé informace se opakují 

a návaznost pak není plynulá. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Teoretická část obecně shrnuje problematiku koksování - popis jednotlivých částí procesu 

výroby koksu a s tím související jednotlivé produkty z jednotlivých technologických celků. Jsou 

zde zmíněny i odpaní produkty i jak je s nimi obecně nakládáno.  

Experimentální část pak pracuje se získanými daty z provozu biologické čistírny odpadních 

vod Závodu 10. Z pohledu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů odpadních vod a účinnosti 

čištění jsou pak v závěru zmíněny možné návrhy pro zlepšení stávajícího stavu.  

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Oceňuji, že studentka zpracovala velké množství dat. 

V textu ve většině případů chybí odkazování se na tabulky a obrázky. V celé práci postrádám 

jakoukoli zmínku o legislativě. V kapitole 2.2.3 uvedené limitní hodnoty odpadních vod na 

vstupu do biologické čistírny odpadních vod (Tab. 2) nejsou vypovídající.  

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Přínosem závěrečné práce je, že bylo zpracováno velké množství dat z let 2013 až 2015. 

Trendy sledovaných ukazatelů můžou sloužit pro nová opatření z pohledu zvýšení účinnosti 

čištění odpadních vod nebo pro optimalizaci hospodaření s vodou v Závodu 10. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Celkem studentka zpracovala 20 studijních pramenů, z toho 6 bylo zahraničních. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Po technické, grafické a jazykové stránce je práce na dobré úrovni. 

Některé schématické obrázky mohli být překresleny z důvodu kvality. Pro výsledné grafické 

závislosti bych zvolila jiné formátování. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Výsledky práce můžou být podkladem pro optimalizaci čištění odpadních vod Závodu 10. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Diplomovou práci studentky, Bc. Daniely Mařádkové, doporučuji k obhajobě. 
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