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Bakalářská práce Adama Charváta se věnuje těsnícím vlastnostem bentonitu z pohledu jeho využití 
jako bariéry v plánovaných úložištích radioaktivního odpadu. Cílem práce bylo porovnání 
geotechnických charakteristik, které mají zásadní vliv na těsnící funkci, tj. bobtnací potenciál a 
hydraulická vodivost, celosvětově nejstudovanějších bentonitů a českého bentonitu BCV z lokality 
Černý vrch, který je v současné době studován s ohledem na plánované úložiště v České republice. 

Z pohledu vedoucího práce oceňuji nadšený přístup ke studované problematice, který z počátku 
nebylo snadné včas a správně usměrňovat.  Místy tak docházelo k seškrtání i celých stránek textu, 
když se směřování práce odchýlilo od hlavního tématu nebo se naopak příliš podrobně ponořilo do 
méně stěžejních kapitol. 

Autor si samostatně vyhledával v odborné literatuře klíčová data, pracoval aktivně s literárními 
zdroji a v průběhu zpracování práce zaznamenal značný progres v rozlišování kvalitních a méně 
kvalitních literárních zdrojů. Velmi kladně hodnotím, že se uchazeč nezalekl z odborného hlediska 
nejobtížnější, ale současně také nejcennější části práce, v níž jsou diskutovány příčiny zjištěných 
rozdílů mezi jednotlivými bentonity a význam jednotlivých faktorů na posuzované geomechanické 
charakteristiky.  

Uchazeč rovněž projevil velmi dobrou schopnost systematické práce na jednotlivých kapitolách dle 
instrukcí a domluveného časového harmonogramu. To považuji za klíčový faktor, který ovlivnil 
konečnou podobu práce tím, že v závěru byl dostatek času na pečlivou úpravu všech detailů.  

Největším nedostatkem při zpracování práce byla určitá formulační neobratnost, která se 
projevovala na kvalitě a srozumitelnosti průběžně předkládaného textu, ale v průběhu korekcí se 
tento nedostatek podařilo z větší části odstranit. 

Závěrem bych chtěl ocenit zájem uchazeče o realizaci vlastních laboratorních zkoušek a snahu je 
dokončit navzdory nepříznivé epidemiologické situaci na jaře 2021. Celkově hodnotím jeho přístup 
jako velice dobrý, zejména díky zájmu o téma, dobré časové disciplíně a snaze vyjít vstříc všem 
připomínkám. Cíle práce byly dle mého názoru splněné a doporučuji ji přijmout k obhajobě.  
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