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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práca odpovedá jednotlivým bodom zadania.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práca je spracovaná v rozsahu 60 strán, vrátane 48 literárnych odkazov, 23 zákonov a vyhlášok
Ministerstva vnútra Českej republiky, 3 tabuliek a 32 obrázkov. Je členená na technológiu a
legislatívne požiadavky regenerácie odpadových organických rozpúšťadiel. Ďalšou časťou je
preverenie možností regenerácie premývacích rozpúšťadiel pre potreby firmy Fremach Morava s.r.o.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Študovaná problematika je aktuálna jednak z environmentálneho hľadiska, ako aj ekonomického.
Jedným z cieľov bolo znížiť dopad výroby na životné prostredie, konkrétne regulovať a znížiť
spotrebu organických rozpúšťadiel, a to  ich recykláciou a následnou regeneráciou. Pre regeneráciu
znečistených organických riedidiel sa základnou technológiu stáva destilácia. Hlavným cieľom
záverečnej práce bolo preverenie možností regenerácie premývacích rozpúšťadiel pre potreby firmy
Fremach Morava s.r.o. Boli realizované štyri porovnávacie testy riedidla  Eskanol 10.713 a
premývacej  kvapaliny  P 8501. Z ekonomického hľadiska priniesla regenerácia rozpúšťadiel
podstatnú úsporu nákladov v oblasti nákupu premývacích kvapalín.

4. Hodnocení formální stránky.
Predkladaná práca je po formálnej stránke napísaná na dobrej úrovni.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V práci mám nasledovné pripomienky: na strane 9 píšete, že pri destilácii vodnou parou vzniká veľký
podiel gravitačnej vody. Túto vodu nie je možné bez ďalšej úpravy vypúšťať do odpadu. Aké
technologické postupy sú potrebné pre nakladanie s kontaminovanou  vodou podľa platnej
legislatívy?

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
V práci vyzdvihujem to, že bola realizovaná priamo na prevádzke firmy Colorlak pod vedením pána
Bětáka odborníka v danej oblasti. Problémy, ktoré sa vyskytli počas realizácie testov, bolo možné
riešiť priamo na mieste, čo bolo veľkou výhodou. A získané výsledky sa stali jedným z cieľou firmy
Fremach Morava s.r.o. pre rok 2019 ako opätovná možnosť používania regenerovaných rozpúšťadiel.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
K vypracovaniu autor použil 48 literárnych odkazov z domácich a zahraničných zdrojov. V práci boli
taktiež citované zákony a vyhlášky podľa platnej legislatívy Ministerstva vnútra Českej republiky.

8. Jaký je způsob využití práce?
Poznatky získané v priebehu riešenia diplomovej práce potvrdzujú možnosť regenerácie premývacích
riedidiel a ich následné využívanie a doporučujem ich k publikovaniu.

9. Celkové hodnocení práce.
Doporučujem predkladanú diplomovú prácu: „Regenerace promývacích ředidel ve firmě Fremach
Morava s.r.o.“ predložiť k obhajobe a zodpovedaní pripomienok.
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