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Prosíme Vás o stničné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Bakalářská práce odpovídá v plné rozsahu zadání.

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

Práce předkládá ucelený vývoj klasifikace látek a směsí (dříve přípravků) od r. 1998
v Ceské republice až do současnosti. Zaměřuje se na srovnání klasifikace mezi DSD a
DPI) tzv. „stará klasifikace“ a klasifikaci podle GHS resp. podle nařízení CLP.
Zpracovatel rovněž předkládá informaci o aplikaci klasifikace podle nařízení CLP
do Směrnice 2012/18JEU (SEVESO IIi), která dosud není promítnuta do zákona o
závažných haváriích v CR (účinnost od 1. 6. 2015).

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:

V teoretické části práce podává ucelený přehled klasifikace chemických látek a
chemických směsí (dříve přípravků) v legislativě Ceské republiky a v současné platné
legislativě EU včetně dalších souvisejících předpisů.
V praktické části zpracovatel srozumitelnou formou popisuje postup při klasifikaci tří
vybraných chemikálií (2 látek a 1 směsi), se kterými se nakládá v BorsodChem
MCHZ, s.r.o., v Ostravě.
V závěrech hodnotí srovnání klasifikace podle CLP a DSD/DPD a nedostatky
stávajícího systému (GRS) podle nařízení CLP, a to především v případě nutné
změny harmonizované klasifikace látek.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:

Nemám kritické připomínky.

S. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?

U většiny látek, u kterých je stanovená harmonizovaná klasifikace podle nařízení
CLP, bude muset na základě shromážděných dat pro jejich registraci dojít ke změně
této klasifikace. Tento proces je velmi zdlouhavý a neslučuje se s principy „předběžné
opatrnosti“ (pokud jde o zpřísnění klasifikace).

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr a využití studijních pramenů odpovídá zadání práce, která se jeví jako velmi
rozsáhlá. Avšak bez jejich znalosti nelze klasifikaci látek a směsí provádět.

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

Vzhledem k velkému rozsahu práce se objevují drobné formální chyby (str. 53 —

tabulka 16, str. 64 - tabulka 27: číslováni kategorií chronické toxicity v odst. iv),
str. 66— bod 6.1.4: správně má být „kategorie 3. a 4.“.

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

Práci vzhledem k její přehlednosti zejména v praktické části lze použít jako manuál
pro klasifikaci chemických látek a směsí podle nařízení CLP.

9. Připomínky a otázky k obhajobě.

„SelP‘ klasifikace dicyklohexylaminu je odlišná od harmonizované klasifikace podle
nařízení CLP, jaký by zpracovatel doporučoval společnosti BorsodChem MCHZ
postup pro dosažení změny harmonizované klasifikace?

Jaké symboly se užívají pro nebezpečnou vlastnost „akutní toxicita“ a jaká platí
pravidla při výběru symbolů pro označování (např. pro N, N-dimetylisopropylamin)?

I O.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

Výborně.
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Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


