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

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

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Závěrečná práce je zaměřena na vznik, sběr a využití okují v metalurgickém průmyslu. Je rozdělena
do osmi kapitol, úvodní kapitoly se zabývají vznikem a charakteristikou okují. Následuje
experimentální část, kde je uveden popis odběru a zpracování vzorků, dále jsou uvedeny výsledky
analýz, návrh opatření na snížení ropných látek v okujích a ekonomické zhodnocení.

4. Hodnocení formální stránky.
Z hlediska formální i jazykové stránky je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni. Je
vhodně doplněna obrázky, grafy a tabulkami. Součástí práce je i příloha se schématy a protokoly
provedených zkoušek.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K diplomové práci nemám připomínky.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Nové poznatky lze v práci nalézt v kapitole č. 5, kde se diplomant zabývá výsledky analýz
odebraných vzorků, jejich posouzením a vyhodnocením. Návrhy opatření popisuje dále v následující
kapitole č. 6, ve které diplomant jako opatření na snížení ropných látek v okujích navrhuje úpravu
hydrocyklónu, úpravu odvodňovací jímky a zvýšení frekvence stírání hladin v usazovacích nádržích.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Z hlediska formální i jazykové stránky je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni. Je
vhodně doplněna obrázky, grafy a tabulkami. Součástí práce je i příloha se schématy a protokoly
provedených zkoušek.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou možné využít především v metalurgickém průmyslu, kde jsou okuje dále
využívány. I když analýzy byly vztaženy pro konkrétní provozy, je možné je využít i v dalších
metalurgických podnicích. Výsledky diplomové práce doporučuji publikovat.

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