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7adání
Hodnocení náročnosti zodóní závěrečné próce,

ZadáníprácevyŽadujemultioborovýpřístupsvyužitímpoznatkůzoblastitechnické,biotechnologické,mikrobiologické i

ekonomické. Ke zvolenému zadáníexistuje v České republice velmi omezený počet výzkumů a jeho řešenímá v odborných
ích, na rozdíl od zahraničí, dosud evaZne la boratorně rimentálnícharakter

náročnější

splnění zadání splněno
Posud'te, zda předloŽenó zóvěrečnó próce splňuje zadání. V komentáři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcela
sPlněny, nebo zda je próce oproti zodání rozšířena. Nebylo-\i zadání zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopady a

e l nedostatků.
Zadání bylo kompletněsplněno, práce nebyla oproti zadánízbytečně rozšířena. Pozitivně hodnotím přiměřené proporce
věnované teoreti mka lám s relevantními odi ale ředevším vlastním ana m SAFMEA a CBA.

Zvolený postup řešení správný
Posud'te, zda student zvolil správný p
Postup řeŠení byl zvolen správně a v práci byl podrobně popsán i zdůvodněn. Vhodně zvolenó metody řešení vedly
k dosaženícíle d mové práce.

Odborná úroveň A-výborně
Posudte Úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literotury, využití podktadů a
dat získaných z praXe.

V práci je uŽÍván odborný jazyk, je v ní také vhodně užíváno relevantních odborných zdrojů, v nichž se autor dobře
zorientoval díky znalostem získaných studiem, na několika místech v textu odkazuje na poznatky získané studiem
PředmětŮ (např. analýza a řízenírizik), V projektové části autor aplikuje relevantnípostupy a formulovaná doporučenía
zaVe vztah v maximální možné míře k oblasti do ního inžen I

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posud'te spýunost pol1žlvóníformólních zópisů obsažených v próci. Posudte typografickou a jazykovou strónku.
Práce má patřiČnou logickou strukturu a provázanost, je bez gramatických chyb a stylistických nedostatků. Je psána
odb a kem. Rozsah ce ere

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávání a využívóní studijních materiótů k řešení zóvěrečné próce. Charakterizujte
výběr PramenŮ. Posudte, zda student využil všechny relevantní zdroje, Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně
odliŠeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úptné a v soulodu
s citačními zvyklosťmi q normami.
AutorvyuŽil dostateČné množství relevantních tuzemských izahraničních zdrojů a dostupných studijních materiálů, V práci
je zřetelné, kdejde o autorovu úvahu, analýzu odborné literatury či převzatý text, nejedná se o souhrn mechanických

isků z literatu Citace oUV áci uvede korektně v souladu se zvolenou citační normou. oceň ištěnívho h
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expertů pro analýzu rizik SAFMEA a využitíjejich odborných stanovisek pokrývajících oblastiakademickou (rO ČVUr),
u rbanistickou vědeckou úvcz nv č ktového řízení a munici lní MHMP

lll. cELKovÉ HoDNocENL orÁzry K oBHAJoBĚ, rvÁvnH KLAslFlKAcE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uvedte přípodné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí.

Práce přibližuje potenciál celosvětově jen v omezené míře aplikované technologie b|oreaktoru, dává do kontextu
dosud dostupné relevantnízkušenosti (vč. uvedenízahraničních use-cases a dobré praxe) a na konkrétním,z analýzy
rizik vyplývajícím, případě ilustruje možnou implementaci technologie včeském kontextu a v rámci prostředí hl.

města Prahy. Autor nejen objasňuje funkční princip bioreaktoru, ale izužuje jeho možné a proveditelné využití
v rámci konkrétních lokalit/společností, jejichž činnost představuje značný dopad na znečištění ovzduší metropole.
Zamýšlený projekt představuje inovativní přístup a svým zaměřením odpovídá rámci, který je vsouladu s

cíli Koncepce Smart Prague. Práce splňuje nezbytné formálnínáležitosti, Diplomovou prácidoporučuji k obhajobě-

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Doplňující otázky od oponenta;

o Autorve suich závěrech vyzývá k dalšímu výzkumu a získáváníznalostí. kterým směrem by se takový
výzkum měl ubírat, případně jaký další use-case s využitím bioreaktoru by dle autora bylo vhodné pilotně
ověřit?

o Na jaká rizika (případně slabá místa) s ohledem na samotnou technologii bioreaktoru by se autor na

základě získaných poznatků doporučilzaměřit především v případě implementace v rozsahu pilotního
projektu v pražském prostředí, tak aby mohl být projekt v maximální možné míře úspěšně realizován?

Datum: 4.6.2021, Pod pis:

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

fu n kčnosti te ch nické ho nebo prog ra mové ho vytvoře né h o resenl, publikočním výs entólní zručnostíapod.

Jako zástupce městské organizace zabývajíci se tématy Smart Prague oceňuji potenciál diplomové práce přispět
teoretickým i projektovým výstupem k technologickému řešení limitace antropogenních zdrojů znečištěníprostředíhl.
města Prahy přispívajícímu současně k monitoringu a využití teplotních zdrojů. K funkčnosti navrženého řešeníautor dle
mého názoru významně přispívá výběrem a analýzami podloženým doporučením konkrétních potenciálně vhodných lokalit
pro umístění bioreaktoru na území hl. m. Prahy. Ekonomické přínosy řešeníspočívajív efektu snižováníCO2, NO2, SO2 a

produkci biomasy a vyvažují náročnost potenciálního financováníprojektu ze strany MHMP. Ekonomicky obtižně
vyčíslitelným přínosem pravděpodobně zůstává snížení odhadovaných předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší
v hl. městě, ke kterému by řešení mohlo významně přispět.
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