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PředloŽená bakalářská práce se zabývá problematikou solidifikace/stabilizace nebezpečných

odpadů a hodnocením trvanlivosti produktů zních připravených. Cílem bakalářské práce bylo
popsat a posoudit současný stav hodnocení solidifikovaných/upravených odpadů v České

republice i v zaltaniěí a navrhnout optimální metodiku experimentálního prověření

trvanlivosti solidiírkátů, která má zaručit dostatečnou kvalitu provedené solidifikace a

b ezpečno st v yužití solidifikátu.

Teoretická část bakalářské práce je přehledně a logicky zpracována celkem na 10 stranách a

svým obsahem je zcela dostatečnýn úvodem do problematiky solidifikace/stabilizace nejen

nebezpečných odpadů.

Úvodem praktické části je metodika práce, která má logickou strukturu, dobré grafické

zptacování a vhodně je doplněna také stručným slovním komentářem ýstižně popisujícím
náplň a návaznost dílčích etap práce. Y návaznosti na metodiku práce následuje praktická část

rozdělená do tří etap,kteráje obsaŽena celkem na 38 stranách. První etapa praktické části je

věnována rešerši v současné době realizovaných solidifrkací a částečně také způsobu

hodnocení takto upravených odpadů u nás a v zaÍtraniěí. Zuvedeného výčtu použité

zaktaniěni literatury je zÍejmé, že bakalář pečlivě provedl opravdu rozsáhlou rešerši, pro

kterou využIl především aktuálních zaItaničnich zdrojů. Y závěru etapy bakaláÍ definoval

nejčastěji využivané postupy pro hodnocení účinnosti a trvanlivosti provedené

s o li di fikac e/st ab i I i z ac e.

V druhé etapě se bakalář věnuje legislativním a dalším altemativním postupům a metodám

hodnocení solidifikovaných/stabilizovaných odpadů v České republice a v zaltraničí. Tato

etapa obsahuje bohatý výčet, podrobný popis a srovnání nejpouŽívanějších metod hodnocení

vlastností solidifikátů a ze ziskaných poznatků vyplynulo, že v zahraniěí jsou kladeny

mnohem přísnější požadavky na hodnocení trvanlivosti a vlastností upravených odpadů než

v České republice a na Slovensku.

Následuje poslední etapa bakalářské práce, která navazuje na poznatky druhé etapy, kdy bylo
shledáno, Že současná legislativa z pohledu dalšího v7užíti upravených odpadů v České

republice není dostačující. Proto v rámci poslední etapy byla navržena nová metodika

hodnocení solidifikátů z hlediska jejich dalšího využttí ve stavebnictví, sestavená především

na základě osvědčených postupů a efektivních zkoušek prováděnýchv zaLtráničí' Jedná se o

zkoušky s dostatečnou vypovídací hodnotou, které hodnotí zejména vliv upraveného odpadu'

resp. solidifikátu z hlediska vlivu na živottti prostředí a z hlediska trvanlivosti, která je

nezbýnou charakteristikou solidifikátu při jeho dalším využiti.

Po celou dobu přípravy bakalářské práce byl bakalař velmi aktivní' pracoval iniciativně,

samostatně a velmi pečlivě. Bakalářská práceje metodicky velmi dobře zpracovaná a odráŽi



úsilí, které bakalař jejímu v1pracování věnoval. Bakalař zcela splnil zadáni své bakalářské

práce. K práci nemám žádné připomínky a hodnotím ji známkou A/1'

Klasifikační stupeň ECTS: A/]

V Brně dne 30. května 2013

Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Císelná klasifikace 1,5 2 )5 J 4


