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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce ve svém rozsahu respektuje zadání a její obsah je v souladu se zadanou
osnovou a zásadami pro vypracování. Cílem diplomové práce je zhodnocení havarijních nápravných
opatření a navrhnutí jiných způsobů a posouzení optimálního řešení při odstraňování škod na
životním prostředí lokalit města Ostravy.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant přistoupil k řešení daného problému aktivně. Práci řešil samostatně a průběžně, byl v
pravidelném kontaktu s vedoucím diplomové práce a konzultantem z provozu.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. Jde o aktuální problém v oblasti sanací a
rekultivací postižených území. Značnou předností bc. Břenka je aktivní účast na realizaci řešení výše
uvedené problematiky, protože do své práce mohl zapracovat ověřené poznatky ze své  praktické
činnosti.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Technické řešení je originální v České republice. Zpracovaná práce shromažďuje nové poznatky
technického řešení sanovaného území ze skládky odpadů s.p. DIAMO, tzv. laguny Ostramo. Autor
dospěl k řadě závěrů a praktických doporučení.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je zpracována přehledně, na patřičné úrovni, s minimem nedostatků formálního charakteru a
nepřesností. Drobné formální nedostatky nesnižují kvalitu. V elektronické podobě vložené prohlášení
není podepsáno.

6. Jaký je způsob využití práce?
Návrhy a doporučení jsou použitelné v praxi, doporučuji nové poznatky z řešení publikovat.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomová práce obsahuje 48 stran textu, po technické stránce je na dobré úrovni, je vhodně
doplněna 4 obrázky a 3 přílohami (schází seznam obrázků).

Zpracování diplomové práce svědčí o tom, že diplomant v předloženém řešení prokázal schopnost
shromažďovat a technicky zpracovávat poskytnutá data a aplikovat je při řešení praktických úloh.
Práci doporučuji k obhajobě.
Doplňující dotazy:
jak je prováděn monitoring možného znečištění řeky Odry (přirozený směr proudění podzemních
vod)
jak bude řešena dekontaminace zeminy z oblasti lagun Ostramo (termická desorpce,  biotechnologie,
..)
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