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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:        

Téma diplomové práce :  Hodnocení produktů stabilizace nebezpečných odpadů 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Barbora Bajgarová 

   

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená diplomová práce odpovídá v plném rozsahu zadání.  

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Předložená práce je rozdělena do pěti částí – úvodu, teoretické části, experimentální části, 

prezentace výsledků a závěru. V diplomové práci je dále uveden seznam použité literatury, 

obrázků, tabulek, příloh a použitých zkratek a vlastní přílohy. Jednotlivé části práce logicky 

navazují.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

    V úvodu diplomantka jasně definuje cíle práce. V teoretické části jsou  popsány základní 

údaje o nakládání s odpady, velmi podrobně jsou uváděny metody likvidace, resp. využívání, 

všech druhů odpadů, a metody posuzování nebezpečných vlastností odpadů. Zde bych se chtěl 

dotázat odkud diplomantka čerpala údaje o podílu jednotlivých odvětví na produkci odpadů? 

10% pro komunální odpady a zemědělství mi připadá dost málo. U výčtu solidifikačních 

technologií diplomantka uvádí, jako nevýhodu solidifikace cementem, zvýšení původního 

objemu odpadu. Jak je to u ostatních metod? V experimentální části je přehledně uveden 

postup likvidace nebezpečných odpadů ze zdravotnictví. Pozornost je věnována zvláště 

produktům spalovacího procesu (popel se struskou) a suchého čištění spalin (aktivní uhlí). 

Dále je uveden popis experimentálních metod použitých k charakterizaci původních odpadů a 

po jejich úpravě solidifikací cementem. Zde bych považoval za vhodné podrobnější popis 



akvatických testů toxicity (jak byla stanovena růstová rychlosr řas). Ve čtvrté části jsou 

uvedeny získané výsledky a jejich diskuze. Na str. 46 je definována veličina "Účinnost 

stabilizačního procesu", v dalším textu se však tato veličina nevyskytuje. Dále bych se chtěl 

dotázat, zda má diplomantka nějaké vysvětlení, proč je koncetrace chloridů ve výluhu 

solidifikované strusky výrazně vyšší po 4 dnech tuhnutí, když v ostatních případech je to 

srovnatelné. Dále bych se chtěl zeptat,  jak si diplomantka vysvětluje nárust koncentrace Ba 

ve výluzích ze solidifikované strusky s vyšším obsahem cementu. Získané poznatky jsou jasně 

a přehledně shrnuty v závěru.  

 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V teoretické části diplomantka používá pojem cementace ve dvou rozdílných významech, 

solidikace cementem a vytěsňování kovu jiným kovem (str. 32). V práci se používá zkratek, 

které jsou vysvětleny až v závěrečné části. Bylo by vhodné umístit seznam zkratek před 

vlastním textem.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

    Diplomová práce přináší velmi užitečné poznatky o možnostech likvidace produktů ze 

spaloven odpadů ze zdravotnických zařízení.   

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     Při vypracování práce bylo použito 31 literárních pramenů, které se vztahují k řešené  

problematice.   

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Předložená práce přehledně a jasně prezentuje získané poznatky. Práce je vypracována 

velmi pečlivě, s minimem formálních chyb. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

     Diplomová práce přináší příspěvek k řešení problematiky solidifikace nebezpečných 

odpadů a tedy k jejich likvidaci s minimálními dopady na životní prostředí.   

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Výborně 

      

 

 

 

    Dne 23.5.2014   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


