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1. Naplnění cílů práce (soulad zadání a obsahu práce)
1 - výborně

2. Vhodnost zvolených metod a postupů řešení
1 - výborně
Pro experimentální část práce byly vhodně zvoleny metody a postupy řešení.

3. Závěry práce a úroveň jejich interpretace
1 - výborně
Závěry práce jsou správně vyvozeny a interpretovány.

4. Vlastní přínos  práce (odborný přínos a využitelnost práce v praxi)
1 - výborně
Práce má výborný odborný přínos a experimentálně ověřený postup pro zpracování odpadních Nd-
Fe-B magnetů má vysoký potenciál pro budoucí využití v praxi.

5. Logická struktura práce
1 - výborně
Práce je dobře strukturována.

6. Formální úprava práce
2 - velmi dobře
Většina obrázků má uvedeny popisy v angličtině a ne v češtině. Nejen v obrázcích, ale i v textu jsou
používána čísla s desetinnou tečkou. U obr. 9 na str. 16 chybí část původních popisků ("Non ...",
"Respiratory ..."). V práci je vhodné používat trpný rod. V práci jsou překlepy a místo některých
písmen znaky. Na str. 39 u obr. 28 není uveden správný zdroj, u zdroje [15] není správně uvedeno
jméno autora.

7. Srozumitelnost textu, jazyková úroveň
2 - velmi dobře
Řada vět v textu není zcela srozumitelná. Některé popisy nemají po překladu do českého jazyka
správný význam, což je např. u obr. 6 na str. 11. Jsou používány různé zkratky pro stejné výrazy
(např. pro kovy vzácných zemin je používána zkratka REE i KVZ, pro označení zastoupení těchto
prvků v popisech pak R nebo RE). Přehled zkratek, symbolů, veličin a jednotek v práci není uveden.

8. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů
1 - výborně
Použité literární zdroje jsou aktuální, cizojazyčné zdroje byly použity v dostatečné míře.

9. Celkové slovní  zhodnocení práce.
Diplomová práce je napsána podle Zásad pro vypracování diplomové práce. Svým rozsahem a
obsahem odpovídá požadavkům. Experimentální část práce je obsáhlá a velmi dobře zpracovaná,
výsledky jsou dobře popsány a výborně jsou vyvozeny závěry. Práce je využitelná pro oblast
výzkumu a potenciálně i pro praxi při řešení problematiky zpracování odpadních magnetů
obsahujících kovy vzácných zemin.

10. Náměty a otázky k obhajobě
1) Str. 39 obr. 28: Na tomto obrázku je uveden popis fází. Proč je u jedné fáze při popisu použit
symbol R a u druhé RE? Je tento obrázek z uvedeného zdroje?
2) Po jak dlouhou dobu probíhal proces vodíkové dekrepitace? Jaký je původ odpadních magnetů s
označením N42 a N33U? Na jaké aplikace byly použity nebo se jedná o výrobní odpad? Je rozdíl



mezi vsázkami 1-6 a 7-8 nebo se připravovalo jen více experimentálního materiálu? Výsledné
magnetické vlastnosti v tabulce 8 se pro stejné složení vsázky liší. Jaký je rozdíl v magnetech s
označením N33U, N33SH a N33UH?
3) Str. 46 a 47, tab. 7 a obr. 33: S ohledem na velikost analyzovaných fází na obr. 33 a na rozdílné
hodnoty obsahu jednotlivých prvků (hlavně Nd) uvedených v tabulce 7 je možné, že výsledky
analýzy  zahrnují i okolní fáze?

11. Celkové hodnocení práce
1 - výborně

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 27.05.2021 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.


