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Diplomová práce Bc. Barbora Bajgarové je zaměřena na sledování mobility polutantů po 

stabilizaci nebezpečných odpadů cementací.  Ke studiu byly vybrány dva typy nebezpečných 

odpadů, které vznikají ve spalovnách nebezpečných odpadů. Z pohledu aktuálnosti práce lze 

práci považovat za přínosnou, protože jedinou možností likvidace uvedených odpadů je jejich 

skládkovaní. Převedení na formu, která nespadá do kategorie nebezpečný odpad, by se 

otevřela možnost jejich využití.    

 Problematika řešená v předložené práci je rozdělena do standardních pěti částí - úvodu, 

teoretické části, experimentální části, výsledků s diskusí a závěru. Diplomová práce dále 

obsahuje použitou literaturu, seznam příloh, tabulek, obrázků a grafů a zkratek se symboly. 

Přílohou diplomové práce jsou zpracované protokoly s výsledky chemických analýz.   

V úvodu diplomantka stručně a jasně definuje zadání práce. Ve druhé kapitole diplomantka 

prokázala své znalosti v oblasti hodnocení a likvidace odpadů včetně nebezpečných odpadů.   

Na základě svých znalostí v experimentální části ocharakterizovala dva odlišné typy 

nebezpečných odpadů ze spalovny nebezpečných odpadů pocházejících ze zdravotnictví a to 

(a) směs popele a strusky a (b) použité aktivní uhlí po čištění spalin. Přídavkem různého 

množství cementu k odpadům připravila produkty, ve kterých sledovala mobilitu polutantů 

v závislosti také na době tuhnutí.  K hodnocení mobility polutantů produktů stabilizace 

využila postup definovaný vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na 

skládky a  jejich využití na povrchu terénu a testy akvatické toxicity. Považuji za důležité, že 

diplomantka hodnotila účinnost stabilizace pomocí všech parametrů definovaných citovanou 

vyhláškou a to v závislosti na době tuhnutí produktu a množství přidaného cementu. Tímto 

postupem získala cenné informace o chování polutantů ve výsledném produktu cementace. 

Výsledky zpracovala do přehledných grafů, ze kterých vyvodila logické závěry. V závěru 

diplomové práce diplomantka přehledně shrnula nejdůležitější výsledky použité metody 

stabilizace nebezpečných odpadů.  

Při vypracování diplomové práce bylo použito 31 literární odkazů, z toho 10 zahraničních. 

Tento počet mohl být vyšší, ale na druhé straně odpovídá specifickému zadání práce, protože 

odpady po spálení zdravotnického odpadu se zabývá podstatně méně autorů než odpady ze 

spalování uhlí apod. Diplomová práce je zpracována přehledně, text neobsahuje gramatické 

chyby a překlepy. Po formální stránce musím diplomantce vytknout, že do přílohy nezařadila 

podepsané „Protokoly o výsledku zkoušek“. Diplomantka ke zpracování práce přistupovala 

aktivně a samostatně. Diplomová práce obsahuje velké množství výsledků, které by měly být 

využity pro zpracování publikace v odborném časopise.  

  

Diplomovou práci Bc. Barbory Bajgarové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat 

„výborně“. 

 

V Ostravě 24. 5. 2014                 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.        

             vedoucí diplomové práce 



 

  


