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Bakalářská práce,,Technologie sanace sypaných hrází s využitim vhodných t1pů odpadů"
je zaměÍena na velmi aktuální problematiku nutnosti oprav sypaných hrází malých vodních

nádrži, které jsou v současnosti vlivem stáří a technologické nekázni při výstavbě často

v havarijním stavu. Práce byla zpracovávána v souladu s řešením projektu MPo.

Bakalářská práce je řešena jako teoretická a vhodným způsobem využívá poznatky ze

studia odborné literatury a výsledky výkumu prováděného na Ústavu stavebních hmot

a dílců. Metodicky je rozdělena do tÍi etap, věnujících popisu relevantních technologií,

hodnocení rizných druhů klasických i altemativních surovin a následně výběru vhodné

technologie a souboru surovin pro případné konkrétní oblasti použiti.

První z etap popisuje technologie, vhodné pro zvýšení nepropustnosti a zlepšení funkce

sypaných nádrží vodních dě|. Každá z technologlí má svá speciťrka, která jsou zde jasně

uvedena. Tato část práce slouŽí jako podklad pro následné hodnocení a optimalizaci,
prováděnou ve 3. etapě. Druhá etapa se věnuje surovinám, vhodným pro těsnící částlvž"ze.

Hodnotí jak klasické suroviny jako jsou jíly' cement, vápno a popílek, tak suroviny

alternativní, především nabázi prumyslových odpadů' které mohou vyrazně sníŽit náklady na

následné sanační práce. Poslední etapa je stěžejní ěásti a autorka pomocí optimalizačních
postupů vybitá optimální technologii Sanace sypaných lttází malých vodních děl, pro která
jsou nejvhodnějšími klasická ifiektaž a technologie Prodicon. Následně vybírá na záklaďě

chemického sloŽení a jemnosti vhodné altemativní suroviny, které budou slouŽit především

pro náhradu kvalitního plastického jílu. Z poslední etapy vycbází hlavní přínosy práce, mezl
které patří jistě přehlednámapa ČR s uvedením zdrojů klasických i altemativních surovin' pro

rychlé a názorné rozhodování o vstupních surovinách pro vybranou lokalitu provádění

sanaěních praci. To také sama uvádí na modelovém příkladu pro Královehradecký kraj.

Bakalářská práceje velmi rozsáIllá (celkem 70 stran bez příloh), je zpracována na výbomé

typografické úrovni a obsahuje všechny formální náleŽitosti. Na práci oceňuji
přehlednost, vlastní přínos pro výzkum a návrh dalšího postupu řešení. K bakalářské práci

nemám žádné připomínky a hodnotím ji známkou A/1.
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