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1. odpovídá ávěrečná práce uvedenérnu zadáni v plnóm rozsahu?
Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů'

Rozsah diplomové práce plně odpovídá Zásadirn pro vypracování uveden:Ím v Zadáni diplomové
práce' Všechny zadané úkoly byly splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou ávěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí pníce' případně jejicb úplnosti?

Práce je vedle kátké anotace v českém a anglickém jazyce, úvodu a závěru rozdělena na dvě
hlavní kapitoly - na teoretickou a praktickou část. Práce je doplněna o seznamy literatury, zkratek,
obrrízků, tabulek a grafu. Práceje koncipována v souladu se zadanou osnovou, struktura jednotliých
ěástíje přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují'

Základní zhodnocení závěrečné práce.

Hodnocená diplomová práce se zabývát problematikou zpracovátní odpadů z hutrrichých procesů
pomocí magnetické separace' obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomové práce.

Práce obsahuje rešerši k dané problematice v rozsahu obvyklém pro diplomové práce, druhá ěástje
pak věnována analýze konkétních odpadů, hodnotí možnosti separace jednotliých složek odpadu
magneticlcými separátory a v závěru pak navrhuje technologiclcý řetězec pro rnožnou recyklaci
odpadového materiálu. Práce je zpracována pečlivě bez vážných sýlisticlcých i věcných chyb.

Jiné poznatky' kritické připomínky.

Navzdory pečlivému zpracování obsahuje pníce několik nepřesností a nejasností:
_ na str. 6 se doslovně píše, Že 

',ocelarenské 
kaly mají na rozdíl od lysokopecních kalů kuloviý

wď'. Pravděpodobně se myslí kulovid tvar ěástic, z nichž se kaly skládají,
- na stranách 37_40 jsou vždy pod sebou uvedeny dva téměř identické graff. Nepochopil jsem'

proě tomu tak je. Může to doktorandka lysvětlit?
_ při uvádění jednotek veličin v odbomých textech je nutné důsledně používat tvar bez lomítka

(edy např. m2kgJ místo m2lkg)'

Zda a v kteých ěástech pfináší ávěrečná práce nové poznatky?
Mimo jiné áodnoťte i původnost prace.

Separace materiálů pomocí magnetického pole je v praxi hojně využivána' o čemž svěděí také
množství firem vyrábějící nejrůznější typy magnetických separátorů. Dá se tedy říct' že tato oblast
je poměmě dobřo probádaná. Za jiste novum lze však považovat analýzu složení a zjišťování
magnetictcých vlastností jednotliých sloŽek konkrétnich kalů z hutní výroby, cožjsou údaje' které
mohou bý použitelné při budoucí realizaci konkrétní separační linky.

ó. Jaká je charakteristika rýběru a lyužití studijních pramenů?
Mimo jiné zhodnoťte, zdajsou citovámy použité studijní prameny, zdajsou citace v textu na místě a
všechny citované studijné materiály j sou v seznamu literatury.



V diplomové práci je uvedeno 32 odkazi na použitou odbornou literaturu, reklamní materiály
firem, případně intemetové zdroje, což považuji za přiměřený počet vzhledem k šíři zkoumané
problematiky. Veškerou odbomou literaturu doporuěenou vedoucím diplomové práce diplomantka
ve své práci využila' Citované studiiní materiály j sou uvedeny v sezrramu pouŽité literatury.

7. Ilodnocení formální stnánky.
Zhodnoťte jazykovou stránku i formá|ní zpracování.

Po formální stránce je prace velmi dobře a přehledné zpracovála, jak graficky tak jazykově.
Určitou ýku však mám ke gramatické podobě anglického abstraktu (doktorandka zde ěasto
ignoruje zíkladní stavbu anglioké věý) a pak také k absenci shody přísudku s podmětem
v několika ěeslcých větrách ke konci diplomové práce.

8' Jalcý je způsob využití pníce?
Jsou výsledky práce prakticky vyržitelné, resp. jsou již vyl.lživány? Doporučujete výsledky práce
publikovat?

Jak jsem se zmínil již vbodě 5' ýsledky oponované diplomové práce mohou bý 
"yužity

v konkétních podmínkách pÍi realizaci separační linky hutních odpadů' Po dop|nění dalších
nez\trrých údajů a praktickém ověření magnetické separace zkoumaných odpadů lze výsledky
publikovat.

9. Celkové hodnocení práce.
Zde uved'te, zda prěni doporuěujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení zÁvěreéné
práce (výbomě, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uvedle najiném místě.

Práci doporuěuji k obhajobě.

V ostravě dne 18. května 2012 Lk""lk


