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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce sestává ze čtyř kapitol a z úvodu a ze závěru.
Struktura diplomové práce odpovídá předepsaným náležitostem daným směrnicí děkana HGF č.
2/2008, ve znění novely, a odpovídá řešenému obsahu, který je uveden v zadání.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka prokázala v rámci zpracování diplomové práce schopnost pracovat samostatně. S vedoucím
diplomové práce nicméně nebyla v častém kontaktu.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce byla zpracována v plném rozsahu daného zadání. Práce je logicky strukturovaná a jednotlivé
části na sebe navazují vhodným způsobem.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K diplomové práci nemám připomínky. Práce je po obsahové stránce odpovídajícím způsobem a ve
značném rozsahu.

5. Hodnocení formální stránky.
Autorka práce prokázala schopnost vhodně se odborně vyjadřovat. Jazyková stránka práce je na
dobré úrovni. Text je dobře srozumitelný i v odborných pasážích. Chyby a překlepy se sporadicky
vyskytují (také chyby v interpunkci a nepřesnosti v odsazení). Práce je logicky strukturována.
Práce obsahuje seznam použité literatury (39 elektronických a tištěných pramenů). Dále práce
obsahuje seznam obrázků (15) a seznam tabulek (4).

6. Jaký je způsob využití práce?
Je nesporné, že využívání bioodpadů v bioplynových stanicích za současné výroby elektrické energie
a  tepla je z environmentálního hlediska velmi pozitivní. Bohužel tato zařízení provází pověst velkého
emitenta pachu, což se ve skutečnosti u vyspělých bioplynových stanic nevyskytuje. Autorka práce
sumarizuje tyto skutečnosti jak v teoretickém úvodu, tak ve vlastní aplikační části práce, která je
zaměřena na zhodnocení vlivů BPS Stonava na životnín prostředí.
Nelze pominout osvětový aspekt této diplomové práce – čtenáři se mohou seznámit s nejdůležitějšími
pojmy a fakty z oblasti BPS v rámci názorně zpracovaného materiálu, čímž by mohlo být dosaženo
změny v názorech občanů na tuto technologii.
Výstupy práce by mohly být aplikovatelné i v rezortu  MŽP.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce je zpracována v rozsahu 63 stran textu.
Diplomová práce Bc. Dany Slavíkové prokazuje přehled autorky v dané oblasti a je přínosem k dané
problematice, protože podává rozsáhlý výčet údajů o bioplynových stanicích i o působení konkrétní
BPS (Stonava). Nicméně podíl vlastních výsledků autorky diplomové práce není vysoký.
Hodnocenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky
oboru Environmentální inženýrství.
Práci hodnotím známkou velmi dobře.
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