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Předk|ádaná diplomová práce byla vypracována na téma: Změny vlastností bentonitů
při tepe|né a sa|inní zátěži' Autorem této práce je s|ečna Jana Adamcová. Tato práce by|a
zpracována na UK PřF Ústavu geochemie, minera|ogie a nerostných zdrojů.

Práce obsahuje ce|kem 52 str. + 3 svázané pří|ohy, ce|kem tedy 58 vázaných stran.
Součástí práce je 31 obrázků a ,t0 tabu|ek

Práce je napsána ve|mi přeh|edně, pro i nezasvěceného čtenáře ve|mi jednoduchým
jazykem, kteý vŠak neubírá nic na erudovanosti ce|ého textu.

Diplomová práce je rozdě|ena do něko|ika h|avních kapito|:

1 . Úvod - v němŽ jsou výstiŽně popsány obecné důvody, které ved|y k zadáni práce.

Připomínky:str. ,12, odst. 3 - místo zbytkový tepe|ný výkon je |epší formu|ace zbytkový
tepe|ný tok.

str. 14, odst. ,1 - Rok|e - 44 mi|. tun to jsou zásoby včetně vázaných a
nebiIančních zásob.

2' H|ubinné Ú|oŽiště radioaktivního odpadu _ v této kapito|e je ve|mi podrobně popsáno
h|ubinné ú|oŽiště radioaktivního odpadu včetně jeho h|avních funkčních částí. Tato
kapito|a je skutečně ve|mi precizně zpracována především na zák|adě zahraniční
|iteratury, nebot' v českém jazyce doposud neexistuje takto obšírně popsané h|ubinné
ú|oŽiště radioaktivn ího odpadu.

3. Bentonit a montmori||onitický jí| - v této kapito|e jsou stručně diskutovány nejnovější
teorie vzniku bentonitŮ a montmori||onitických jí|ů a dá|e je podrobně popsán pouŽitý
materiá| k experimentům.

Připomínky: str. 20 odst. 3 ,,Tyto bentonity lze průmys|ově natrifikovat tzv. sodnou
aktivací..... (v geotechnice, která má kjí|ovým materiá|ům jako inŽenýrským oarieram
velmi b|ízko se pod aktivací rozumí rozmíchání bentonitu s vodou a příprava k injertazi).

str. 22 tab. 3 je z čistě nomenk|atorického h|ediska vhodné zaměnit termín
vápenec zakarbonát, i kdyŽ se de factojedna o vápenec'

V této kapito|e jsou zbytečně citovány i obecně známa fakta (např. str. 26,
odst. 1.).

str. 24, obr. 6 není vhodné přek|ádat názvy států, měst apod. (např. New
York se také nepřek|ádá jako Nový Zá|iv).

4' Jí|ové minerá|y - v této kapito|e jsou stručně definovány jí|ové minerá|y, p|us jejich
struktura a krystalochemie.

5. Experimentá|ní část _ zde je ve|mi podrobně popsána příprava vzorku pro ana|ytická
stanovení a experimenty. Dá|e je zde uvedena metodika zpracování vzorků
s uvedením ve|mi přesných pracovních postupů stanovení kationtové výměnné
kapacity, swe|| indexu a Rtg. difrakční ana|ýzy. Součástí této kapito|y jsou také
výs|edky ze všech provedených stanovení. Tyto výs|edky jsou prezentovány psanou
formou a zároveň jsou dop|něny názornými grafy a schématy.
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6. Diskuze - V této kapito|e jsou zasvěceně diskutovány získané výsledky' Autorka se
nepouští do nesmys|ných teorií, týkajících se sa|inního atakováníjí|ové hmoty, které
se občas objevují především v německé odborné |iteratuře.

7. Závěr _ zde jsou shrnuty nejdů|eŽitější získané výs|edky a závěry získané v průběhu
zpracov ání diplomové práce.

8. PouŽitá |iteratura

Ce|kové hodnocení práce.

Předk|ádaná diplomovq prg: y!11zně převyšuje poŽadavkyk|adené na dip|omové práce
a proto doporučuji práci k PRIJET! a hodnotím jíznámkou WaonNĚ.
V práci se vyskyt|o něko|ik přek|epových chyb, na které bude autorka před případným
pub|ikováním v odborné literatuře upozorněna.

RNDr. Radek Hanus
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