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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bioplynová stanice s upgradem na biometan 
Jméno autora: Bc. Jakub Miškovský 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Štancl, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním diplomové práce bylo provedení literární rešerše zaměřené na metody čištění bioplynu z bioplynové stanice za 
účelem vtláčení metanu do plynovodní sítě, případně pro využití jako paliva pro využití v dopravě, která měla přinést 
ucelený přehled existujících a využívaných technologií. Na základě získaných poznatků bylo úkolem studenta vypracovat 
technicko - ekonomickou studii, která porovnává 2 technologie možného upgradu bioplynu na biometan, tyto technologie 
bilančně vyčíslit a ekonomicky porovnat. Jedná se o oblast, která se v současnosti v ČR teprve začíná rozvíjet, student si 
musel vlastními silami opatřit relevantní informace a využít i znalostí z oboru legislativy a ekonomiky. Z tohoto důvodu 
hodnotím obtížnost zadání diplomové práce jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Student splnil všechny body zadání práce. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student při řešení zadané práce pracoval aktivně a samostatně, postup řešení průběžně konzultoval. Student tak prokázal 
svou schopnost samostatně řešit daný inženýrský úkol. Na druhou stranu student plně nevyužil čas k vypracování práce a 
práci řešil víceméně aktivněji až s blížícím se termínem odevzdání práce, na druhou stranu toto mohlo být způsobeno i 
situací vzniklou opatřeními spojenými s pandemií COVID-19, proto hodnotím klasifikačním stupněm B.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá, student prokázal svou schopnost úspěšně analyzovat a řešit zadaný inženýrský úkol. 
Taktéž prokázal schopnost práce s literaturou a externími zdroji informací a to nejen s tuzemskými a zahraničními 
odbornými časopisy, ale i s různými analýzami a studiemi. Práce sice obsahuje chyby zejména v procesní části, ale působí 
uceleně a přináší velmi zajímavé poznatky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální i jazykové stránce je práce na vysoké úrovni. Práce je psána přehledně a čtivě. K formálním zápisům nemám 
připomínky. Práce ale obsahuje překlepy, v některých místech také chyby v zápise chemických sloučenin (indexy). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Použité zdroje jsou zcela relevantní, převzaté části jsou jasně odlišeny od vlastních slov. Převzaté informace jsou řádně 
citovány. Student prokázal svou schopnost vyhledat a využít relevantní informace a pracovat s různorodými odbornými 
prameny a také pracovat s legislativními předpisy. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student vypracoval diplomovou práci v rozsahu 72 stran, obsahující 32 obrázků, 32 tabulek a 3 přílohy. Cílem práce 
bylo provést literární rešerši zaměřenou na možnosti čištění bioplynu z bioplynové stanice za účelem distribuce 
biometanu do plynovodní sítě. Na základě získaných poznatků pak provést technicko-ekonomickou studii, která 
porovná minimálně 2 technologie upgradu bioplynu na biometan, vyčíslit potřebné bilance a provést ekonomické 
porovnání. Zadání práce považuji za náročnější, avšak student splnil všechny body zadání. Formální a jazyková 
úroveň práce je dobrá, dobrá je i její odborná úroveň. I když práce obsahuje některé chyby, přináší zajímavé 
výsledky. 

Dle mého názoru student v práci jasně prokázal samostatně řešit zadaný inženýrský problém a také si samostatně 
vyhledat relevantní informace a pracovat s dostupnou literaturou a legislativními předpisy. 

Student k práci přistupoval aktivně a se zájmem, výsledky průběžně konzultoval, pouze nevyužil veškerý dostupný 
čas k řešení práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 20.8.2020     Podpis: Ing. Jaromír Štancl, Ph.D.     v.r. 
 


