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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomant ve své práci popisuje dva odlišné způsoby řešení kontaminace území. Lokalitu Lagun
Ostramo, kde se diplomant věnuje problematice zabránění šíření kontaminace do dalšího území a
lokalitu Karolina, kde diplomant popisuje přímé odstranění kontaminace v daném území. Mám za to,
že touto volbou diplomant splnil podmínky vytýčené v zadání diplomové práce.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce odpovídá standardům. Problematiku popsanou v diplomové práci považuji za
dostatečně vyjadřující potřebu sanace území.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce obsahuje dvě nezávislé částí, které monitorují stav před zahájením prací. Část
týkající se problematiky Lagun Ostramo následně řeší problematiku zabránění šíření kontaminace do
okolí. Tato část diplomové práce již byla zrealizována in situ a přináší očekávaný efekt. Část
diplomové práce, řešící lokalitu Karolina, zachycuje praktické poznatky z průběhu sanace území.
Dnes lokalita Karolina slouží developerům k realizaci svých projektů.
Hodnocení: Diplomová práce vhodnou kombinací dvou odlišných postupů sanací shrnuje vědomosti
diplomanta v dané problematice. Mám za to, že diplomant vypracováním hodnocené práce prokázal
dostatečné vědomosti v oboru a že samotná práce je dostatečným zmapováním dostupných sanačních
technologií. K sanaci Lagun Ostramo je vhodné poznamenat, že zabránění šíření kontaminace do
dalšího území formou jeho odizolování od okolí a zajištění kontinuálního čištění odtékajících vod po
dobu několika desítek let je technologií hodně rozšířenou např. v Německu.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Diplomová práce si vyžaduje další pokračování a to především v části popisující zabránění šíření
kontaminace v oblasti Lagun Ostrava. Je možné, že některý z dalších diplomantů může zmapovat stav
s odstupem času v dané oblasti a vrátil se k závěrům navrženým v hodnocené diplomové práci.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Otázka dalšího využití poznatků z diplomové práce je řešena aplikací stanovených postupů pro
zabránění  šíření kontaminace do okolí. U Lagun Ostramo se jedná o unikátní technické zabezpečení
šíření kontaminovaných vod do okolního podloží.Diplomant se věnuje jedinečnému řešení v České
Republice, kdy je vybudováná záchytná drenážní síť a síť kanálů svedená do čistírny odpadních vod.
Co bude s územím po ukončení celé sanace není dnes známo.
Příkladem dalšího využití území po průmyslové části města je popisovaná, v druhé části diplomové
práce, oblast Karolina, kde již vyrůstá nová tvář centra Ostravy.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
k problematice Lagun Ostramo:
Diplomant měl možnost během přípravy diplomové práce čerpat z dostatečného množství
různorodých publikací. Musíme si říct, že ne všechny publikace jsou aplikovatelné pro řešení
popisované problematiky. Je proto třeba kladně ohodnotit přístup k zvolené literatuře aplikované v
diplomové práci.
k problematice Území Karolina:
Sanace daného území je již u konce a diplomant měl možnost čerpat z již praxí ověřených materiálů a
zpráv. Z mého pohledu výběr literatury a dalších písemných materiálů byl o tuto skutečnost
snadnější.

7. Hodnocení formální stránky.
Diplomant během studia zvládnul potřebný rozsah vědomostí a používá na patřičné úrovni odbornou



slovní terminologii.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výhodou autora diplomové práce je jeho přímá účast na samotné realizaci. Diplomant si tak mohl
ověřit teoretické předpoklady projektanta a jejich aplikaci během realizace předmětného zadání. S
odstupem času má diplomant možnost sledovat i efekt zrealizovaného díla a jeho přínos. Taktéž může
nadále sledovat plnění projektem stanovených předpokladů.
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