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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Závěrečná práce se zabývá úpravou odpadního materiálu vznikajícího při těžbě zlatonosné rudy
metodou loužení. K loužení byla využita thiomočovina, která je považována za jednu z alternativních
metod zpracování těchto odpadů. Diplomová práce se dále zabývá strategickými surovinami,
výskytem zlata a jeho formami. Dále jsou v diplomové práci  zmiňovány  metody,  které  se  ve  světě
využívají  k úpravě  zlatonosné rudy s cílem získávání zlata. V experimentální části je ověřeno
samotné loužení vzorků z obsahem jemně vtroušeného zlata ze slovenské lokality Hodruša-Hámre
(Slovenská republika).  Cílem práce  je  sledovat úbytek zlata ve vzorcích oproti obsahu zlata ve
vstupní surovině při udžování pH a teploty.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání. Student postupoval dle dané osnovy.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student vypracoval svou práci zcela samostatně. Zpracování částečně konzultoval se svým vedoucím
DP "týden" před odevzdáním.

4. Hodnocení formální stránky.
Předložená diplomová práce je zpracována v rozsahu 54 stran včetně literatury. Práce obsahuje 26
obrázků, 7 tabulek. Seznam použité literatury obsahuje pouze 40 odkazů.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kapitoly na sebe ne zcela navazují. Obsahově jsou nevyvážené. Nadpisy ne zcela odpovídají obsahu
(např. kap.2.1).
Autor mohl podrobněji popsat lokalitu Hodruša v reálném čase (současnost).
V kap.3.2 Typy ložisek zlata popisuje autor jednotlivá ložiska, ale o SR se nezmiňuje. Proč?
V práci nejsou citované rovnice a vzorce.
Chybně citované literární odkazy.
Ve které fázi metodického postupu byl odebrán vzorek pro vstupní analýzu?
Jak byl ověřen obsah zlata v roztoku, pokud byl stanovován?
Jaký způsob získávání zlata z roztoku by jste doporučil, konkrétně v tomto případě?

6. Jaký je způsob využití práce?
Po dokončení celého výzkumu je možné využít také dílčích závěrů této práce k publikování a
zavedení do praxe.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Nerelevantní.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení výše uvedených otázek.
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