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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Zadání diplomové práce je pro HGF netypické, vychází z definovaných okruhů a vytváří tak pro
diplomanta dostatečné tvůrčí podmínky, aby mohl realizovat vlastní myšlenky. Práce neobsahuje bod
č.4 ze zadání - celkové technologické schéma bioplynové stanice včetně energetické centrály.
Diplomová práce je zaměřena na intenzifikaci produkce bioplynu s využitím biochemických metod.
Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo požadované intenzifikace diplomant pravděpodobně neřešil
schéma bioplynové stanice. V rámci obhajoby diplomové práce doporučuji, aby diplomant
prezentoval schema bioplynové stanice a jeho případnou změnu při využití biochemické metody
intenzifikace.  Jako náhradu bodu č.4 ze zadání DP lze pravděpoodobně považovat subkapitolu 3.4.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce má logickou strukturu, jednotlivé části na sebe navazují. Má jasně deklarovaný cíl a postup
práce k dosažení definovaného cíle.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá problematikou intenzifikace BPS, která je velmi aktutální vzhledem k
růstu počtu BPS v ČR. Využitím anaerobních hub by měla být zajištěna lepší rozložitelnost
lignocelulozových materiálů, a tím vyšší využití biomasy. Práce má velmi dobře zpracovánu
teoretickou část, která využívá řadu literárních zdrojů. V experimentální části práce nebylo
pravděpodobně správně zvoleno složení substrátu a jeho množství v bioreaktoru, které ovlivnily
průběh biochemických procesů.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Co myslel diplomant větou na str.8 "V reaktorech dochází k oddělení cca 50 % organické sušiny"?
Proč se během procesu anaerobní digesce stanovují mastné kyseliny?  V textu to není vysvětleno.
Zkontroloval diplomant hodnotu  poměru C/N při zavádění vsázky do biorektorů? Jednotlivé
komponenty vsázky jsou uvedeny na str.37, ale zhodnocení poměru C/N zde chybí.
Na str.23 "bioplyn je možným dodavatelem energie" - pravděpodobně je myšleno "zdrojem". Lze ho
převážet v lahvích nebo v plynovodech - v plynovodech se nepřeváží, ale dopravuje - špatná
formulace.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Diplomová práce přináší nové poznatky, které vyplývají z neuspěšného provedení experimentální
části práce. Musely být získány poznatky o faktorech, které se podílí na inhibici nebo "celkové
blokaci" činnosti mikroorganizmů. V teroetické části je navíc popsána metoda využití anaerobních
hub, včetně podmínek kultivace a podmínek pro jejich růst. Jedná se o nový přístup, který zatím není
provozně využíván v BPS, ale nabízí možnosti pro intenzifikaci BPS. V DP není diskutováno jestli
by neměly být anaerobní houby využívány mimo fermentor?

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
V diplomové práci je 64 odkazů, z toho je 10 zahraničních citací  z databáze ScienceDirect.

7. Hodnocení formální stránky.
Práce obsahuje celou řadu drobných chyb (chybí interpunkce) nepřesnosti ve formulaci věty.
Literatura v textu je řádně citovaná, ale citace  v seznamu literatury jsou naprosto nestandardní: ve
většině případů je uvedeno přijmení a jméno a u druhého autora je uvedeno jméno a přijmení, není
dodržena souslednost.  Chyba ve slově hydrolitický x hydrolytický? str. 34



8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky naznačují možnosti jak řešit intezifikaci BPS. Je pravděpoodobně nutné začít se sledování
rozložitelnosti "čistých substrátů"  pomocí anaerobních hub a definovat jejich účinnost pro různé
lignocelulozové materiály v závislosti na koncentraci ligninu, což by mohlo být využito pro
doktorskou práci.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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