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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Diplomová práce popisuje možnost regenerace promývacích kapalin na čištění lakovacích linek po
ukončení procesu lakování. Práce se zabývá možnostmi regenerovat promývací kapaliny pomocí
využití destilace. Na základě výsledků je pak hodnocen jejich dopad na oblasti environmentální a
ekonomické.

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 samostatně. Zpracování konzultoval se svým vedoucím DP v rámci
semináře k diplomové práci.

4. Hodnocení formální stránky.
Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Předložená diplomová práce je zpracována v
rozsahu 54 stran textu. Práce obsahuje 32 obrázků a 3 tabulky. Seznam použité literatury obsahuje
pouze 48 odkazů a 23 legislativních a právních odkazů.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nepřehledně uváděná literatura v přehledu (samostatně uváděné legislativní předpisy)
Není z textové části patrné kdo je autorem, např str.34, kap4.2.3.
Prosím, aby autor při obhajobě jasně vymezil rozsah vlastní práce.
U některých obrázků autor uvádí "zpracování vlastní" jak je to v případě necitovaných obrázků?
Působí to, že je čtenář uváděn v omyl o původu textu popř. obrázků. Můžete to nějak vysvětlit?
Otázka:
Je možná implementace vašich závěrů do technologického řízení firmy?

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Míra shody je nepatrná, ve většině případů se jedná o legislativní dokumenty popř. citované texty.

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