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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Ekotoxicita hasebních vod z požáru pneumatik

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jakub Štreit

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Cílem předložené diplomové práce bylo najít nebo navrhnout metodu hodnocení relativní

nebezpečnosti hasebních vod a vypracovat doporučení pro ochranu vodotečí před toxickými
účinky hasebních vod se zaměřením na požáry pneumatik, včetně prokázání toxicity takových
odpadních vod a vedlejších produktů tohoto typu požárů.
Po prostudování předložené práce a souvisejícího zadání lze konstatovat, že diplomová

práce pana Štreita odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti?

Práce je vhodně logicky strukturována do více než 11 kapitol a podkapitol, a doplněna
přílohami (vybranými bezpečnostní listy testovaných látek). Jednotlivé kapitoly na sebe svým
obsahem dobře navazují.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Student si pro zpracování diplomové príce zvolil dosud nepříliš probádané téma toxicity

hasebních vod, kterému je v praxi zdá se věnováno stále méně pozornosti, než by
pravděpodobně bylo potřeba. Téma pokládám za vhodné k řešení v rámci diplomantova
studijního oboru. Téma na diplomanta kladlo požadavky na zvládnutí základů chemie,
toxikologie a statistiky, včetně správné laboratorní praxe.

Po prostudování práce lze konstatovat, že student si výše uvedené osvojil a aplikoval
v potřebné míře.

Vlastní práce začíná úvodem, řadou kapitol teoretické části (historické požáry pneumatik,
hasební vody jako zdroj znečištění, toxicita, teorie biologických testů toxicity, volba
použitých metod pro experimentální část práce), pokračuje vyhodnocením diplomantem
provedených toxikologických experimentů, kapitolou stručně popisující nalezenou metodu
relativního hodnocení toxicity hasebních vod, jednou stranou doporučení diplomanta pro
ochranu vodotečí a končí závěrem.

DP je vhodně ilustrována 14 obrázky a dílčí výsledky jsou srozumitelně prezentovány a
vysvětleny 20 tabulkami a výstižnými komentáři.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Nemám.



5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Pozitivně lze hodnotit v úvodu přehledně podaný popis několika požárů pneumatik, ke

kterým došlo mimo území ČR (kapitola 1). Novým, laboratorně ověřeným poznatkem je
zjištění diplomanta, že kontaminované hasební vody a pyro1ýzní oleje z požárů pneumatik,
jsou toxické pro vodu (vodní organismy) a případně půdu. Cituji ze závěru DP: "Z provedených
experimentálních výsledků jasně vyplývá, že ho podle směrnice (ES) 1272/2008 řadíme mezi
akutně toxické škodlivé pro vodní prostředí kategorie 1." Užitečným je také shrnutí respektive
návrh vhodných opatření proti úniku kontaminovaných hasebních vod po zásahu jednotek po.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Při zpracování DP bylo čerpáno ze 49 řádně citovaných informačních zdrojů, z nichž přibližně

20 bylo zahraničních. Použité studijní prameny hodnotím na výbornou.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Práci by po formální stránce prospěla korektura textu před tiskem, na řadě míst lze nalézt

překlepy či neshodu podnětu s přísudkem ve větě. Tyto chyby výrazně nesnižují kvalitu
výsledné práce. Ta je i přesto čtenáři srozumitelná. Nicméně je potřeba, aby si z jejich výskytu
autor vzal ponaučení pro praxi.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Výsledky práce získané ve spolupráci s VÚV T.G.M. (pobočka Ostrava) je možné použít

jak vob1asti bezpečnostního plánování, tak při vlastním zásahu jednotek PO z hlediska
preventivního přístupu k nakládání s hasebními vodami (minimalizaci či zamezení jejich
úniku do ŽP).

9. Připomínky a otázky k obhajobě.
- Jak pěnidlo přispívá k toxicitě vod odtékajících z požářiště? (v čem vidíte jeho
toxicitu).
- Máme dnes na výběr pěnidla s podstatně nižší nebo žádnou toxicitou? (Nebo si
zatím z principu nemůžeme moc vybírat?)

- Co to je lC50?

10. Práci hodnotím:
Výborně.
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Podpis oponenta


