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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Předložená diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu, dokonce jde na rámec zadání 
a zabývá se nejen stavebním odpadem, ale také odpadem průmyslovým - struskou. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Celá práce je dobře strukturovaná, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Práci z tohoto 
hlediska hodnotím velmi kladně. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem hodnocení odpadů 
z hlediska jejich toxicity pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že lidstvo produkuje stále 
více odpadů různého původu, hodnotím práci jako velmi aktuální a potřebnou. Odpady bývají 
skládkovány, ale také často znovu používány, čímž mohou negativně ovlivňovat životní 
prostředí. Je tedy nutné před jejich dalším použitím důkladně zhodnotit všechna rizika. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Na autorku práce bych měl několik otázek/věcných připomínek: 
1) V tabulce 9 na straně 32 jsou uvedeny hodnoty pH výluhů stavebního odpadu a strusky. 
Bohužel se jedná o hodnoty po úpravě pH, která byla nutná z důvodu provedení 
ekotoxikologických testů. Přínosné by bylo také uvedení hodnoty pH výluhů před úpravou 
(pH samotného výluhu). 
2) V práci se k hodnocení experimentálních dat využívá v některých částech termín "probit". 
Bohužel však v práci nikde není vysvětlen. 
3) Na straně 41 je uvedeno, že sigmoidální závislost je nepoužitelná pro vyhodnocení dat 
akutní toxicity výluhu stavebního odpadu. Není však již uvedeno, co k tomu autorku vedlo. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    Práce přináší nové poznatky v oblasti komplexnějšího zhodnocení toxicity konkrétních 
vybraných odpadů (stavební odpad, struska) pomocí různých testů (akutní i semichronické). 
Dále pak v oblasti použitelnosti, správného provedení a vyhodnocení vybraných 
ekotoxikologických testů. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Z hlediska využitých studijních pramenů je práce na vysoké úrovni. Autorka využila 
celkem 63 různých pramenů, mezi nimiž je řada pramenů zahraničních, ale také jsou využity 
české zdroje, především normy. S literaturou rovněž srovnává své dosažené výsledky. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Po formální stránce hodnotím práci výborně. Práce se velice dobře čte, všechny myšlenky 
na sebe plynule navazují. V práci je minimum překlepů. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    V práci spatřuji možnost jejího využití ve smyslu metodiky pro rychlé hodnocení 
vybraných odpadů (stavební odpady, strusky), kdy je možno např. o ohledem na výsledky 
uvedené v práci, vynechat některé testy (např. test akutní toxicity na nítěnkách, který vyšel 
v práci negativně) a snížit tak časovou i finanční náročnost ekotoxikologického zhodnocení 
těchto odpadů.  
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   Výborně 
      
 
 
 

    Dne 11. 5. 2016   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


