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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V předložené bakalářské práci je zpracován přehled dostupných metod pro odstranění CO2 z
bioplynu s cílem navýšení obsahu methanu. Autorka se věnuje nejdříve bioplynu, popisuje složení,
vznik, vlastnosti a význam. Dále navazuje výčtem a charakterizací technologií, které jsou pro úpravu
bioplynu využívány. V poslední kapitole diskutuje využití biomethanu a jeho přínos pro společnost.
V závěru stručně shrnula svou práci a výsledky, ke kterým dospěla. Práce je formálně dobře
uspořádána, jazykově je na dobré úrovni, celkový dojem snižuje určité množství gramatických chyb.
Kapitoly na sebe logicky navazují, práce působí uceleně. Autorka uvádí 41 odkazů, lze ocenit
zejména práci se zahraniční literaturou.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka práce pracovala zcela samostatně, byla v pravidelném kontaktu s vedoucí práce a svou práci
konzultovala zároveň s odborníky z praxe, kteří se řešené problematice profesně věnují. Jejich
podnětné rady zapracovala do práce a odkazuje se na ně. Na práci pracovala průběžně a věnovala se jí
svědomitě. Ocenit lze zejména přístup autorky, která neváhala kontaktovat odborníky z praxe,
účastnit se konference zaměřené na tuto tématiku a konzultovat své poznatky s odborníky.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Bakalářská práce je zpracována kvalitně, práci lze vytknout jisté nepřesnosti v odborných termínech,
které občas mírně snižují úroveň práce na populárně naučný text, avšak jednoznačně z textu vyplývá,
že je to dáno materiály, které pro svou práci použila. Dále se v textu objevují určité nepřesnosti,
například na stránce 12 píše o adsorpčních nádržích, kdy je obvyklejší pojem adsorpční kolona. Na
stránce 13, bych nenazvala methan částicí, nýbrž molekulou či sloučeninou. Henryho zákon má v
českém jazyce jiné označení, to, které je uvedeno v práci, vychází z anglosaské literatury. Cmax je
koncentrace nebo molární zlomek? Popis veličiny a jednotka uvedená v závorce si neodpovídají
(str.14). U kapitol 3.6.1 a 3.6.2 upozorňuji na fakt, že autorka opomněla řešit odpadní tok spojený s
použitými adsorbenty - které se musí nějak likvidovat nebo regenerovat. Při obhajobě by se měla
zaměřit i na tento proud, pokud při dané technologií vzniká. Tato informace se mohla projevit v
tabulce 4. Obrázek 14 není uveden v textu, takže z něj nevyplývá, jestli se týká zemního plynu nebo
biomethanu a proč je v práci uveden. Poslední připomínkou je slovo standard. který má sice v českém
jazyce význam norma, ale spíše se používají výrazy - norma, předpis apod. Analýzu SWOT autorka
mohla použít i pro technologické postupy, přehledněji by tak získala informaci o silných a slabých
stránkách jednotlivých technologií.

5. Hodnocení formální stránky.
Z hlediska jazykové stránky lze autorce vytknout:
zcela zbytečné gramatické chyby v textu,
obrázky popisující technologie nejsou kvalitní, což se při současných možnostech PC software dá
zcela eliminovat,
str. 29 je zjevně do práce dodatečně vložená, nejen kvalita papíru, ale zejména větší písmo ukazuje
odlišnost textu, stejně tak se liší formáty tabulek 5,6 na dalších stránkách od formátů ostatních
tabulek.
Po formální stránce nemám výrazné připomínky, pouze k tvoření odstavců, odstavec by neměl být
tvořen pouze jednou větou, čehož autorka v práci, i přes mé poučení, nedbá.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce byla vypracována na základě vypsání témat pro závěrečné práce společnosti Vítkovice



Machinery Group. Přináší ucelený pohled na problematiku zvýšení kvality bioplynu a je přínosem
pro investory v této oblasti. Po určitých úpravách lze výsledky práce publikovat v odborném
časopise, který se zabývá problematikou bioplynu.

7. Celkové hodnocení práce.
Přes uvedené připomínky považuji práci Mgr. Viceníkové za zdařilou a práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 14.05.2011 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.


