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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano. Zpracování bakalářské práce plně odpovídá původnímu zadání.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Návaznost práce je orientačně dobře zpracovaná. Ovšem problematičtější je celkové zpracování
bakalářské práce. Tato bakalářská práce by se zasloužila o širší zpracování problému týkající se
možnosti využití této suroviny, a to jak pro průmyslové účely tak také pro fyzické osoby.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce by byla hodnocena lépe v souvislosti s obsáhle definovatelnými možnostmi využití
tohoto odpadu respektive využitelného materiálu.
Za velmi negativně zpracovaný hodnotím „Úvod“ celé bakalářské práce. V této části jsou jako
stěžejní používány citace z publikací, což není přínosem ba naopak. Autor by měl sám umět definovat
proč a za jakým účele práci sepisuje a co je celistvým přínosem!

Jako přínos pro tuto práci hodnotím fotodokumentaci týkající se daných produktů.
Za vyhovující hodnotím kapitolu technologie předúpravy těžebních zbytků pro energetické využívání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Celkově lze říci, že práce je velmi málo rozvinutá do podrobnější problematiky. Za málo pozitivní
hodnotím příliš rozvinutý obsah textu. Je nutné umět definovat a charakterizovat odpad v méně
rozvinutém textu.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Jako informační a člověku blíže přibližující problematiku energetického využívání lze tuto práci
určitě využít.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Zpracování a návaznost citací je výtečná. Ovšem chybí vlastní rozvinutí textů.

7. Hodnocení formální stránky.
Gramaticky a stylisticky výborně zpracované.

8. Jaký je způsob využití práce?
Tuto bakalářskou práci by bylo možno využít jako informativní prameny, týkající se zmiňované
problematiky.

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