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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval při zpracování své závěrečné práce samostatně a průběžně. Po celou dobu byl v
pravidelném kontaktu s vedoucím diplomové práce a konzultoval s ním své návrhy i dosažené
výsledky.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá aktuální, originální problematikou a vychází z praxe. V práci je autorem
řešena možnost úpravy obsahu rozpuštěného organického uhlíku v procesu solidifikace a stabilizace.
Diplomant navazuje na zjištěné poznatky a vytčené cíle v rámci řešení své bakalářské práce.

V teoretické části autor řeší uvedenou problematiku jak z pohledu legislativy, tak s ohledem na své
praktické zkušenosti i s pohledu vlastního zpracování odpadů, což kladně hodnotím. V praktické části
jsou pak uvedeny použité metodiky. Stěžejní částí je pak kap. 6, kde je navržen vlastní návrh nové
metody úpravy a to včetně jeho ověření na základě experimentů a následném posouzení úspěšnosti
snížení DOC ve výluhu solidifikovaných, stabilizovaných odpadů. V závěru pak autor shrnuje
podstatné výsledky své práce.

Práce má celkem 41 stran vlastního textu, včetně 4 tabulek a 14 obrázků. K zpracování rešeršní části
autor použil 34 literárních pramenů, které vzhledem k specifičnosti řešené problematiky jsou zcela
dostačující.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Lze konstatovat, že veškeré body uvedené v zadání diplomové práci autor splnil v plném rozsahu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená závěrečná práce je na velmi vysoké a odborné úrovni. Autor na základě svých praktických
zkušeností navrhuje nové řešení dané problematiky, které pak i ověřuje i experimentálně, zda je
funkční. Tento přístup a řešení hodnotím velmi kladně. Grafické přílohy velmi dobře doplňují
textovou část. Výsledky jsou přehledně zdokumentovány a slovně srozumitelně vyhodnoceny díky
praktickým zkušenostem i na odborné úrovní.

5. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové i formální stránce je předložená diplomová práce na velmi vysoké a odborné úrovni.
Formulace jsou jasné, odborné a věcné, kapitoly mají logický sled. Autoři jsou v rešeršní části práce
správně citování, odkazy na tabulky a obrázky jsou vždy uvedeny v textu.

Neshledala jsem žádné zásadní formální nedostatky.
6. Jaký je způsob využití práce?

Výsledky práce jsou zcela jistě využitelné v praxi, protože v podstatě i na základě praktických
zkušeností vznikly. Domnívám se, že by bylo vhodné, kdyby autor svou práci opublikoval v
některém s odborných periodik.

7. Celkové hodnocení práce.
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