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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá zadání diplomové práce v plném rozsahu. Cílem práce bylo posouzení
využití travin pro energetické účely.  Diplomantka se orientovala pouze na spalovací procesy.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Struktura diplomové práce je dána zadáním, které diplomantka dodržela. Jednotlivé části na sebe
navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je zaměřena na řešení aktuálního prolému - energetické využití biomasy.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nesouhlasím s autorkou, že průmyslové odpadní vody a komunální odpad jsou vhodné pro anaerobní
fermentaci (str.5 ad B), stejně tak komunální odpady a průmyslové tuhé odpady uložené na řízených
skládkách. Pro anaerobní digesci mohou být používany jen odpady s vysokým zastoupením BRO, a
to zde není uvedeno!
V kapitole 4.3 bych očekávala informace o energetických parametrech fosilních paliv (uhlí) a jejich
srovnání s biomasou.
Ve SWOT analýze u slabých stránek není uvedeno "problematické využití x zpracování popelovin ze
spalování biomasy".  u SWOT analýzy také chybí názor diplomantky na finanční dotace podporující
cíleně pěstovanou biomasu místo "potravinářsky využívaných komodit".  U SWOT analýzy pro
biomasu chybí jako negativum vysoké emise PM10. Chybí také informace o možném vzniku
PCDD/F, PAU apod., které jsou uvedeny na str.51.
Na str.56 je uveden obsah popela v hnědém uhlí 4.9 %, to není reálné číslo.
V kapitole voda v palivu popisuje diplomantka způsob vazby vody v uhlí, neuvádí rozdíl mezi
způsobem vazby vody v biomase a v uhlí a její vliv na energetické procesy.
V kapitole 7 není uvedeno proč se diplomantka orientovala na energetické traviny?
Obrázek 9 a 10 představuje duplicitní informaci.
V subkapitole 7.2. chybí informace podle které ČSN byly popeloviny stanoveny V diplomové práci je
uvedeno poděkování laboratořím za analýzy, ale při vlastním popisu výsledků analýz tyto informace
chybí.
V subkapitole 2.2.5 je uvedeno, že nejpodstatnější emise ze spalování biomasy tvoří NOx. S tímto
tvrzením nelze souhlasit, je potřeba si uvědomit, kolik celkového dusíku obsahuje uhlí? navíc
kritickým parametrem při spalování biomasy jsou PM10.
Na obr.18  je to průměrný obsah - nebo pro některý měsíc, z popisu obrázku tato informace
nevyplývá.
Na str.51 diplomantka uvádí, že se snížením koncentrace alkalických prvků v biomase na konci
vegetačního období se vyhneme problémům s tvorbou inkrustů. Toto tvrzení není podloženo
výpočtem, ani citací z literatury.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce přináší řadu nových informací, například o vývoji obsahu draslíku během vegetačního obodbí.
Informace musí být ale vyhodnoceny v "širším kontextu" například využitím tzv. alkalického indexu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Použité prameny jsou citovány, ale vzhledem ke způsobu citace, který diplomantka zvolila (jméno
autora a rok), literatura musí být uspořádána abecedně, a to není provedeno.  Odkazy jsou různě
citovány, někde se uvádí celá jména jinde pouze zkratky.
Za největší nedostatek diplomové práce považuji velmi málo odkazů na zahraniční literaturu (našla



jsem pouze 3 odkazy). Za nevhodné považuji odkazy na stránky Výzkumného energetického centra
(vec.vsb), které mohou poskytnout pouze orientaci v uvedené problematice, ale nemohou být
využívány jako "literární zdroj".

7. Hodnocení formální stránky.
V kapitole č.3 chybí odkaz na tabulku č.1 - jinak si lze "energetický potenciál biomasy" jen těžko
představit. V tabulce č.1 je uveden jako výstup z pyrolýzy "hořlavý pevný zbytek" - to je v rozporu s
terminologií používanou pro pyrolýzu.
U uhlí je uvedeno, že se výhřevnost pohybuje v rozmezí 20 - 56 MJ/kg. Tyto informace nejsou v
souladu s literaturou, diplomantka ji zde také necituje.
Obr.č.3 je špatně nazván - není to závislost prchavé hořlaviny na geologickém stáří uhlí, to by
diplomantka musela mít na ose X - stanovenu odraznost vitrinitu, která identifikuje stupeň
prouhelnění.
Na str. 27 je uvedeno "Teuneho číslo" vypočteno jako průměr kyselých a zásaditých oxidů. Chybí
vysvětlení co je to m? Navíc se jedná pravděpodobně o sumu součtu jednotlivých oxidů, rovnice není
správně zapsána (chybí citace literatury), v tabulce  je uvedena Kt hodnota 1, může to existovat
vůbec?
V tabulce č.4 hodnoty platí pro biopalivo nebo uhlí nebo platí obecně pro jakékoliv palivo?

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce jsou využitelné v praxi, jsou publikovatelné po rozšíření o další
experimentální data.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 22.05.2012 prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.


