
VŠB – TU Ostrava, Fakulta materiálově – technologická 

 

katedra: 637 akademický rok: 2019/2020 

 

jméno oponenta DP: Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D. 

HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

obhajoba této diplomové práce se koná dne:  2. 7. 2020 

 

Téma diplomové práce: Možnosti úpravy a zpracování odpadních vod s obsahem 

zinku z technologického procesu galvanoven 

 

Jméno a příjmení diplomantky: Bc. Klára Blechová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1.  Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, diplomová práce odpovídá zadání. 

 

2.  Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Diplomová práce je rozdělena na 11 hlavních, převážně teoretických kapitol, které jsou 

dobře zpracované a přiměřeně rozsáhlé. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.   

 

3.  Základní zhodnocení diplomové práce: 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku nakládání s odpadními vodami 

v galvanovně, analýzu celého výrobního procesu a problematiku regenerace kyselých 

mořících lázní. Uvádí a rozebírá konkrétní technologie, které lze při řešení této 

problematiky použít. 

Jedná se aktuální téma, protože odpadní vody jsou stéle velkým problémem pro životní 

prostředí.  

Stejně tak i mořící lázně, které by bylo lepší hlavně z ekologických a také ekonomických 

důvodů regenerovat a ne jen neutralizovat a vypouštět do čistíren odpadních vod. 

 

4.  Jiné poznatky, kritické připomínky: 

K diplomové práci nemám zásadní kritické připomínky. Doporučovala bych rozšířit 

praktickou část o další analýzy, ale toto pravděpodobně nebylo z organizačních a 

hygienických důvodů možné a bylo by to nad rámec zadání DP. I studentka toto řešení 

v závěru správně navrhuje. 

 



5.  Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

Diplomová práce navrhuje a porovnává 9 způsobů regenerace mořících lázní. Toto 

přehledné rozdělení může být vodítkem pro další výzkum. 

 

6.  Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

V práci je citováno celkem 43 literárních převážně webových pramenů psaných jak 

v českém tak v  anglickém jazyce. Pro účely předkládané DP je výběr studijních pramenů 

dostatečný a správný. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

V práci se vyskytují jen výjimečné drobné chyby, které však nesnižují výsledné hodnocení. 

Diplomová práce je psaná čtivou formou a působí kompaktně. 

Z formální stránky bych vytkla číslování tabulek pod tabulkami. Bývá zvykem psát popisy 

obrázků pod obrázky, ale popisy tabulek nad tabulkami. 

Jinak jsou ale obrázky i tabulky v textu řádně citovány. 

V DP chybí seznam symbolů (např. těch z tabulky 1 na straně 3). 

Další drobnou chybou je nepoužívání mezer v celé DP před značkou %. Např. v kapitole 2: 

„Tvoří až 75% zemského povrchu, 95% z tohoto množství tvoří slaná voda v oceánech.“ 

Takto napsáno by se četlo „sedmdesátipětiprocentní“. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

Diplomová práce může sloužit jako podklad pro výzkum v oblasti ochrany životního 

prostředí (regenerace mořících lázní) i ekonomického využití těchto mořících lázní pro 

získání kyseliny chlorovodíkové jako vstupní suroviny do zinkovny (mořící lázeň).  

Otázka k obhajobě práce: 

1. Je možné použít k regeneraci mořící lázně i metodu RTP? 

 

9. Práci hodnotím:  

 

VÝBORNĚ 
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