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Diplomová práce je zpracována celkem na I22 stranách včetně všech příloh a její hlavní části

tvoří teoretická část obsaŽená na 2I stranách a na ni navazujici část praktická, celkem

zpracovaná na 69 stranách. Teoretická část práce dostatečně shrnuje současné poznatky z

oblasti solidifikace nebezpečných odpadů, využiti produktů solidifikace ve stavebnictví a
obsahuje i rešerši postupů uvádění výrobků na trh v ČR i zakuantčívčetně vyrobků z odpadů.

Teoretické poznatky v diplomové práci shrnuté pokr-iwají všechny relevantní oblasti, které

byly důleŽitjrrni pro vypracování navazujici experimentální části. PředloŽenou praci

diplomant efektivně navazuje na výsledky své bakalářské práce, která se také zabýva|a

probl ematikou so lidi fikátů připravených z neb ezp ečných o dp adů.

Vlastní praktické části předchází metodika diplomové práce, která je graficky velmi dobře a

přehledně zpracována a vhodně doplněna stručným slovním popisem náplně dílčích etap

ptáce. Dle této metodiky je experimentá|ni část práce následně rozdělena do pěti dílčích etap.

V první etapě se diplomant zabývá volbou vhodné aplikace solidifikátu a návrhem postupu

pro uvedení výrobku z odpadu na trh. Na základě provedené rešerše diplomant vybral jako

nejvhodnější variantu využití solidifikátu v podobě technologického a rekultivačního

materiálu pro skládky a odkaliště a pro sanaci ekologických zátěží. Současně navrhl metodiku

zkoušení solidifikátu pro toto využttí.

Druhou etapu věnoval diplomant volbě a identif,rkaci vhodných vstupních surovin a návrhu

vhodných poměru jejich mísení s tím, že volba nebezpečných odpadů - tří neutralizačních

kalů byla provedena v souladu s vědecko-vyzkumným projektem, v rámci kterého diplomová

práce vzn1kla. Jako solidifikační činidla byly vybrány druhotné suroviny a cement. Y závěru

etapy bylo navrŽeno celkem 36 základních receptur.

Jako cíl třetí etapy si diplomant výyčil experimentálně ověřit optimální mísící poměry

vybraných vstupních surovin. Všechny základni receptury byly podrobeny laboratornímu

ověření dle navrŽené metodiky zkoušení a na základě zhodnocení výsledků tohoto ověření

byly vybrány tři nejúspěšnější receptury, které byly následně podrobněji testovány vzhledem

k zamýšlenému budoucímu vyuŽití solidifikátu a k procesu certifikace.

Čtvrtá etapa diplomové práce pak řeší vlastní proces certifikace a potřebné kroky tomuto

procesu pŤedcházející. Bylo popsáno úspěšné poloprovozní ověření receptur a následný

proces certifikace vyrobku, kteý byl proveden v souladu s nařízením vlády č. 16312002 Sb.,

ve znění naÍízení vlády č. 31212005 Sb. Výsledkem bylo udělení certifikátu třem vybraným

recepturám k přípravě solidifikátu pro vytlžití jako zpevněný výplňový materiá| z

neutraIizaěních kalů pro násypy a zásypy - technologický materiál pro rekultivaci určených
skládek.



V poslední etapě diplomové práce byla provedena ekonomická, ekologická a technologická

bilance přípravy solidifikátu a výsledky diplomové práce byly následně výstiŽně shrnuty v

závěru.

PředloŽená diplomová práce svými výsledky pozitivně přispěje k aktuální problematice

bezpečného zneškodnění a využiti nebezpečných odpadů, kdy díky využití solidifikace bylo

dosaŽeno materiálového vyuŽití solidifikátu z nebezpečného odpadu.

Diplomant po celou dobu přistupoval ke zpracování své diplomové práce iniciativně a aktivně

a dle předložené práce lze usoudit, že zcela splnil zadání své diplomové práce. Vzhledem k
výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním

stupněm A/1.
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