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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je věnována problematice dalšího využití stabilizovaného čistírenského
kalu pivovaru Krušovice. Skládá se z teoretické i praktické části. Má 53 stran textu a k jejímu
vypracování autor použil 67 literárních pramenů. V teoretické části je podána charakteristika
čistírenských kalů a pivovaru Krušovice. Daleko zajímavější je ovšem část experimentální, která
pojednává o návrhu využití kalů z čistírny odpadních vod pivovaru Krušovice.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá v plném rozsahu svému zadání.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Oceňuji zájem, samostatnost a vytrvalý přístup uchazeče, díky němuž se podařilo diplomovou práci
dovést do konečné podoby. Student pracoval průběžně, byl se mnou v kontaktu a docházel na
domluvené konzultace.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. Je zpracována přehledně a pečlivě, formulace jsou
jasné a věcné. Text je vhodně doplněn 18 obrázky a 22 tabulkami.  Autor se nevyhnul překlepům,
nemají však vliv na celkové hodnocení.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kritické připomínky nemám. Student prokázal, že se v dané problematice orientuje a je schopen
využít svých znalostí a poznatků při řešení odborných problémů studovaného oboru.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky uvedené v diplomové práci jsou využitelné v praxi a po úpravách mohou být publikovány.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Co se týče kontroly na plagiáty, je celková podobnost s jinými dokumenty 6 %.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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