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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologie zpracování rybích odpadů v konceptu biorafinerie 
Jméno autora: Petr Zamazal 
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Oponent práce: Ing. Jiří Nalezenec 
Pracoviště oponenta práce: MONTS, s.r.o., Hradec Králové 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je komplexní, čímž jsou na autora práce kladeny poměrně vysoké nároky na systematičnost práce. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Rozsah práce splňuje zadání ve všech bodech. Nicméně v některých částech působí práce nekonzistentně a chaoticky. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Použité metody řešení jsou odpovídající potřebám práce. Především u ekonomických studií však chybí porovnání výsledků 
vypočtených na základě teoretických vzorců s reálnými cenami. Tímto vzniklé nepřesnosti bohužel výrazně ovlivňují 
výsledek. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Obecně působí práce dostatečně odborně. Bohužel v některých částech se ukazuje určitá povrchnost použitých metod a 
postupů, čímž se snižuje důvěryhodnost práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se vyskytuje poměrně hodně překlepů a pravopisných chyb. Z pohledu stylizace textu jsou nedostatkem často se 
opakující tvrzení. Rozsah práce je nadstandartní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
K této oblasti nemám výhrady. 

 

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. 
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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. 
 

Autor vypracoval velmi rozsáhlou a komplexní práci. Splnil veškeré body stanovené v zadání. Použitá metodika 
rovněž odpovídá požadavkům. Problémem práce je jistá neuspořádanost, která práci činí těžce stravitelnou. Dále 
jsem narazil na několik faktických nepřesností (např. nepochopení principu funkce diskové sušárny, vypočtené 
ceny šnekových dopravníků a dalších zařízení, apod.).  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím práci jako přínosnou v použité metodice, avšak vzhledem 
k mnoha nepřesnostem jsou dle mého názoru závěry práce zavádějící. 

 

Otázka k obhajobě: 

 

1) V kapitole 6.2 je popisován proces předúpravy rybích odpadů pro fermentaci. V kontinuálním vařáku K-
103 se smíchává rybí odpad s procesní vodou. Jaký je důvod přidávání vody již před sterilizací suroviny? Je 
toto řešení ekonomické s ohledem na nutnost ohřevu na sterilizační teplotu? 
 

2) Kontinuální vařák K-103 je ohříván vodou s teplotním spádem (155 -> 135) °C. Je v tomto případě voda 
vhodná jako teplonosné médium? Jaký jiný systém by se dal pro ohřev vařáku použít? 
 

3) V kapitole 6.2.10 je popsán systém na odsávání zápachu z technologie a haly. V kapitole 6.5 je navržena 
objemová výkonnost odtahového ventilátoru 14 m3/h a příkon ventilátoru 1,1 kW. Je tento ventilátor 
správně navržen s ohledem na očekávané rozměry haly? Jak často se přepokládá výměna vzduchu 
v prostředí haly? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.2.2019        Podpis: Ing. Jiří Nalezenec 


