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1. Odpovídá záverecná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano, diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte predloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
cástí práce, prípadne jejich úplnosti?

Predložená záverecná práce je i pres drobné gramatické chyby vypracovaná na velmi dobré
úrovni. Obsah odpovídá zadání, jednotlivé cásti práce jsou detailne a prehledne zpracovány
a mají logickou návaznost.

3. Základní zhodnocení záverecné práce.

Predmetem rešení této práce bylo posouzení závislosti rozdelovacího koeficientu síry na
množství oxidu vápenatého ve vyrábeném aglomerátu v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.

V úvodní kapitole autorka zduraznuje úlohu aglomerátu pri výrobe surového železa,
objasnuje proces aglomerace a chování síry prítomné v tomto procesu. Dále vysvetluje
potrebu vápna v souvislosti s požadovanou bazicitou aglomerátu a vlivem na rozdelovací
koeficient síry.

Druhá kapitola je venovaná aglomeracní vsázce a charakteristice spékacího procesu, tretí
kapitola pak konkrétne výskytu síry vaglomeracní vsázce a eliminaci negativního vlivu
aglomeracního procesu na životní prostredí zpusobeného práve nejvíce oxidy síry. Zvláštní
pozornost je zde právem venována nové výkonnejší technologii cištení spalin, a sice
tkaninovým filtrum. Obe kapitoly jsou zpracovány vecne a prehledne.

Obsahem kapitoly 4 je prehled duležitých právních požadavku platných pro spolecnost
ArcelorMittal Ostrava a.s. v oblasti ochrany ovzduší. Prestože se jedná o velice citlivé,
životne duležité a v dnešní dobe neustále diskutované téma, je tato kapitola, dle mého
názoru, z pohledu zadání diplomové práce príliš rozsáhlá. Tím však v žádném prípade
nechci ríct, že by tímto zpusobem byla snížena kvalita této záverecné práce.

Samotná praktická cást diplomové práce je soucástí kapitoly 5. Je zde strucne a
srozumitelne vysvetlena metodika rešení vlivu skladby aglomeracní vsázky na množství
emisí S02 ve spolecnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. vcetne ekonomické rozvahy.
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4. Jiné poznatky, kritické pripomínky.

K záverecné práci nemám žádné další pripomínky.

-
5. Zda a v kterých cástech prináší záverecná práce nové poznatky?

Téma vlivu obsahu CaO vaglomerátu na rozdelovací koeficient síry je nové a v dostupné
literature není citováno. Rozdelovací koeficient síry muže mít efekt technologický (vnos síry
vaglomerátu do vysoké pece) i ekologický (odlucivost elektroodlucovacu v závislosti na
obsahu oxidu síry ve spalinách)

6. Jaká je charakteristika výberu a využití studijních pramenu?

Podle výctu použité literatury a poctu odkazu v textu je zrejmé, že se autorka dobre orientuje
v nabídce dostupné literatury a poznatky nalezené v literature dobre využívá ve své práci.

7. Hodnocení formální stránky.

Po jazykové stránce i z hlediska formálního zpracování je predložená práce na velmi dobré
úrovni. Presto bych vytknul nekolik nedostatku: .

Podle normy je treba vždy uvádet celý název spolecnosti, tedy "ArcelorMittal Ostrava
a.s." V nekterých prípadech autorka uvedla pouze cást názvu.

Na strane 8, kap. 2.3.1 se vyskytuje v textu "... pálené vápno (hašené vápno) CaC03
... II nesprávný vzorec - místo CaO je uvedeno CaC03.

Na strane 64 je nesprávný odkaz na obrázek c. 11 - zrejme patrí odkaz na Graf 2.

Na strane 67 pod tabulkou 9 je uvedeno: "V roce 2011 cinily náklady... ". Jde zrejme o
preklep, jedná se totiž o rok 2001.

8. Jaký je zpusob využití práce?

Poznatku lze využít pro predikci technologických a ekologických vlivu pri plánování nákupu
surovin pro aglomeracní vsázku.

9. Celkové hodnocení práce.

Diplomovou práci doporucuji k obhajobe.
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