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1. Splnění požadavků zadání.

Diplomová práce p. Bc. Ondřeje Juzika se věnuje aktuálnímu tématu, řeší totiž možnost využití procesu

recyklace vrtných tyčí sloužících v těžebním průmyslu pro těžbu ropy a souvisejících nerostných surovin. Na

toto téma pohlížíz hlediska pomocných hospodářství, které jsou nezbytnou součástíautomatizované linky

sloužící k čištění vrtných tyčí.

Diplomovápráce je ucelená a odpovídá svému zadání. Student zde prokázal znalost dané problematiky,

dovednost navrhnout vhodné řešení a schopnost vypořádat se s překážkami.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.

Diplomová práce je přehledně členěna. Jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují a jsou vždy ukončeny

závěrečným výsledkem či zhodnocením. Pro názornost jsou zde vloženy tabulky a obrázky jednotlivých

navrhova ný ch zařízení,

Práce je zpracována po formální stránce pečlivě a přehledně s dobrou grafickou úpravou. Chybí mi zde jen

vysvětlení některých zkratek, a v některých částech textu bodu č.2 chybí označení technologického zařízení.

3. Hodnocení vrýsledků závěrečné práce.

Diplomová práce je navržena a zpracována podle dostupných teoretických i praktických znalostí. Práce

odpovídá současným vědecko-technickým postupům v oboru čištění průmyslových odpadních vod,

chemického hospodářství a v oboru elektrotechniky a informatiky.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nov,ých poznatků.

Tato diplomová práce je dle mého názoru plně využite|ná v praxi. Navíc provozováním tako\^ýchto

technologií lze dosáhnout velkých finančních i materiálních úspor.

5. charakteristika v,ýběru a využití studijních pramenů.

Při zpracování bakalářské práce byly využity všechny podstatné dostupné studijní prameny.

6. Otázky k obhajobě.

Bylo uvažováno se změnou hustoty kapaliny nebo výskytu pěny při návrhu snímacích prvků, pro měření

úrovně hladiny?

Při realizaci řídicího algoritmu, bylo myšleno i na krizové stavy, jako je například ucpáníčerpadel velmi

hustým kalem?

7. Souhrnné hodnocení.



Téma diplomové práce bylo vhodně zvoleno, provedení práce je pečlivé. Zadání diplomové práce bylo

splněno a i přes zmíněné drobné nedostatky, především formálního charakteru, je tato diplomová práce na

velmidobré úrovni.
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