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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Čištění odpadních vod od ropných 
produktů v průmyslové budově 

Jméno autora: Jan Sýkora 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS ) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské 

techniky 
Oponent práce: Ing. Galina Borovičková 

Pracoviště oponenta práce: DPP 
 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání         náročnější 

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadáním bakalářské práce je analýza technologie čištění odpadních vod zatížených 
ropnými produkty z autobusových garáží se zaměřením na separaci tuhých nečistot 
a následný návrh alternativního separačního zařízení. Alternativní separační 
zařízení má splňovat konkrétní provozní požadavky. Vlastní výstup práce má být 
specifikován v podobě aparátového listu jako podklad pro výběr dodavatele. Splnění 
takto definovaného zadání vyžaduje jednak podrobný sběr provozních dat, jednak 
řadu alespoň orientačních výpočtů a hodnocení variantních zařízení. Z tohoto 
důvodu považuji zadání za náročnější. 
 

Splnění zadání        splněno 

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. 

Všechny body zadání byly splněny. 

 

Zvolený postup řešení       správný 

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vychází – li oponentka z anotace práce a z toho, že tato anotace odráží zadání 
práce, pak autor práce postupoval správně. Nejprve zasadil problematiku do 
společenských souvislostí uvedením příslušného právního rámce. Dále se věnuje 
analýze systému čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově a 
popisu jeho jednotlivých klíčových částí. Na základě analýzy nakonec autor navrhuje 
varianty zlepšení současného stavu včetně jejich hodnocení Tento postup považuje 
oponentka za správný i efektivní.  

 

Odborná úroveň        B – velmi dobře 

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z 
odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe. 

Systém čištění odpadních vod od ropných produktů je popsán velmi dobře, přičemž 
autor akcentuje i provozní zkušenosti a omezení. Detaily jsou popsány tak, že 
neztěžují porozumění celkovému kontextu. Stejně tak autor přistupuje k návrhům na 
zlepšení současného stavu, čímž dokazuje porozumění dané problematice na 
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potřebné odborné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce    C – dobře 

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte 
typografickou a jazykovou stránku. 

Po stránce typografické odpovídá práce prostředkům, které poskytuje textový editor 
MS Word, zvolené „formátování“ je adekvátní bakalářské práci. Adekvátní je její 
rozsah. Práce na několika místech obsahuje mluvnické chyby a nešikovné 
formulace. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací      D - uspokojivě 

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k 
řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posuďte, zda student využil 
všechny relevantní zdroje. 

Práce obsahuje seznam použité literatury, který je citován dle zvyklostí. Tento 
seznam však neobsahuje osobní sdělení či jiné zdroje, které autor nutně získal ve 
společnosti, kde působil. V modelových výpočtech nejsou vždy uvedeny citace a 
stejně tak seznam symbolů neobsahuje všechny použité, což snahu autora poněkud 
znehodnocuje.  

 

Další komentáře a hodnocení      

Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni 
teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového 
vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné 

práce před komisí. 

Předložená práce se snaží postihnout problematiku nejen z teoretického pohledu a 

bere v úvahu i provozní zkušenosti při čištění odpadních vod od ropných produktů 

v daném konkrétním případě. Domnívám se, že z praktického hlediska by práci 

prospělo, kdyby v ní byla zařazena podrobnější „cestovní mapa“ k zlepšení 

současného stavu. 

Otázka 1: 

Mohl by diplomant vysvětlit váhu  jednotlivých parametrů na výsledek výpočtu  v 

kapitole 3.1.2. Výpočet vztahu mezi porozitou sorpční náplně a průtokem, respektive 

vysvětlit, které parametry jsou z provozního hlediska kritické? 

Otázka 2: 
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Mohl by diplomant vysvětlit, co míní „maximální minimální potřebnou porozitou“ 

(strana 14 odst.  Závěr výpočtu) a objasnit proč je tento ukazatel důležitý? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C – dobře. 

Datum: 28.8.2017         Podpis: 


