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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně. Byl v pravidelném kontaktu s vedoucí práce a samostatně zajišťoval
realizaci testů.
Práci zpracovával v rámci možností průběžně. Za přínosné považuji jak se student vyspořádal s
praktickými problémy při testech.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu zadání a praktickým možnostem
realizace testů.
Vzhledem k problémům vzniklých při realizací testů lze považovat předloženou práci za objektivní a
přínosnou.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená závěrečná práce odpovídá zadání v plném rozsahu, student se vyspořádal se všemi
zadanými úkoly.
Práce je přehledně členěna a obsahuje jak teoretickou i praktickou část.
Jednotlivé části na sebe navazují. Má jasně deklarovaný cíl a postup práce k dosažení definovaného
cíle.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená práce je dobře zpracována, pečlivě.
Přesto lze mít několik připomínek:
Práce neobsahuje bod č.4 ze zadání - celkové technologické schéma bioplynové stanice včetně
energetické centrály.
V experimentální části práce nebylo pravděpodobně správně zvoleno složení substrátu a jeho
množství v bioreaktoru, které ovlivnily průběh biochemických procesů.

Zajímavé by bylo znát názor studenta na podmínky uplatnění hub v praxi při reálném "navyšování"
produkce bioplynu.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální úroveň práce je na dobré úrovni.
Práce byla zpracována v graficky odpovídající kvalitě.

6. Jaký je způsob využití práce?
Spolupráci s průmyslovým partnerem je zajištěno potenciální využití v praxi.
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 a může sloužit dobře jako návod pro další podobné práce.

7. Celkové hodnocení práce.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě
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