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část  1. Úvod 
Předmětná bakalářská práce byla zaměřena na seznámení se s použitím odpadů na výrobu 

druhotných surovin a jejich možným uplatněním při výrobě stavebních materiálů. Zabývá se 
pozitivními a negativním vlivy druhotných surovin na životní prostředí. 

 
část  2. Metodika 
Bakalářská práce je psaná formou rešerše, kde posluchačka využila dostupné podklady a 

materiály k výběru potřebných údajů ke zpracování bakalářské práce na dané téma. V několika 
případech uvádí autorka citace nebo údaje ze starších materiálů, které v současnosti již byly 
novelizovány nebo upraveny. 

 
část  3. Charakteristika druhotných surovin 
V této části autorka přehledně definuje odpady a jejich rozdělení dle původu s důrazem na 

jejich využitelnost. Zabývá se nutností využívání odpadů jako druhotných surovin a jejich pozitivním 
přínosem pro životní prostředí. Je zde správně upozorněno na nutnost splnění legislativních 
požadavků na stanovení technických požadavků pro vybrané stavební výrobky a provedení 
povinného posouzení shody těchto výrobků před jejich nabídnutím k využití či prodeji. K této části 
nemám připomínek. 

 
část  4. Charakteristika odpadů využitelných jako druhotné suroviny 
část  5. Použití druhotných surovin pro výrobu stavebních materiálů 
V těchto částech je zpracováno podrobnější rozdělení vznikajícího průmyslového odpadu 

pocházejícího z energetiky, hutnictví, spaloven odpadů a  ze stavební činnosti. Jednotlivé odpady jsou 
zde charakterizovány svojí strukturou, chemickými vlastnostmi, případně procentuelním využitím 
jednotlivých složek odpadu ke konkrétní stavební činnosti.   

Vzhledem k tomu, že pro stavební účely jsou z odpadu využívány v největším objemu zejména 
inertní odpady, postrádám jejich definici dle vyhl. 294/205 Sb. o podmínkách ukládání odpadu na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhlášky č. 341/2008 Sb. (účinnost dnem 12.9.2008)), v souvislosti s využitím 
druhotných surovin pro výrobu stavebních materiálů a jejich následnému zabudování do stavebních 
konstrukcí na povrchu terénu (násypy). V odstavci 5.1 je uvedena nepřesnost „Popílek přidaný do 
betonu ……….., zvyšuje jeho počáteční pevnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí a …“, 
počáteční pevnost betonu se přidáním popílku snižuje. 

 



 

 
 
část  6. Použití druhotných surovin na stavby pozemních komunikací 
V této části je přehledně zpracováno využití druhotných surovin z odpadu (popílek, hlušinová 

sypanina vysokopecní struska, výkopová zemina), pro výstavbu zemních těles a tvorbu spodní části 
liniových staveb. Jsou zde uvedeny požadavky na jednotlivé suroviny i způsoby jejich případné úpravy 
při zvyšování jejich únosnosti a stability při zabudování do stavby. K této části nemám připomínky. 

 
Část 7. Použití druhotných surovin na stavby a rekultivace skládek TKO a PO 
Tato část je věnována přehledu využití druhotných surovin (popílek a struska) při výstavbě 

těsnících a ochranných vrstev při výstavbě skládek a odkališť. V této části je uvedeno autorkou 
několik nepřesností plynoucích z přepisu údajů a z několika změn v legislativě provedených během 
posledních let, které zohledňují  související předpisy Evropských společenství, zejména Směrnici 
Rady 1999/31/ES, v oblasti technických požadavků na skládky odpadů a podmínky jejich 
provozování. V současnosti platí pro zatřídění následující kritéria: pro kategorii skládek  S-IO je to 
limitní tř.vyluhovatelnosti odpadů I, pro S-OO je to tř. IIa, IIb, pro S-NO je to tř. III. Tomuto rozdělení 
odpovídají i technické požadavky na zabezpečení skládek uvedené technickými normami ČSN, které 
jsou dále uvedeny v bakalářské práci. V platné ČSN 83 8030 jsou bohužel, stále uvedeny 
neaktualizované  výluhové třídy. Plošná drenážní vrstva skládek má mít tloušťku min. 0,3 m (u 
skládek S-OO a S-NO doplněnou o trubní drény) z materiálu, který má mít zaručený filtrační  

součinitel  kf  1*10-4 ms-1 (nejčastěji ze štěrku fr. 16-32 mm, nejlépe těženého bez ostrých hran a 

výstupků, kvůli ochraně technické těsnící bariéry ve dně skládky), autorkou uveden kf   1*10-5 ms-1. 
 
Část 8. Negativní vlivy druhotných surovin na životní prostředí 
Tato část je věnována přehledu možných negativních vlivů druhotných surovin, které budou 

použity v přímém kontaktu se životním prostředím, a způsobům kontroly škodlivin v nich, před jejich 
použitím. Jsou zde uvedeny odkazy na legislativní předpisy, které stanovují limitní znečištění 
v druhotných surovinách a způsoby jeho zjišťování. K této části nemám připomínky. 

 
Část 9. Závěr 
V závěru autorka správně vyhodnotila problematiku využití odpadů jako druhotných surovin 

pro výstavbu a rekultivaci, jakož i potřebného vývoje v oblasti odpadového hospodářství. Moje jediná 
připomínka je, že v závěru nebylo uvedeno pro které antropogenní zásahy do životního prostředí je 
využití odpadů jako druhotných surovin nejvhodnější. 
 

Závěrečné zhodnocení  

 Autorka bakalářské práce vystihuje dané téma, splnila zadání a předmět práce, tak jak bylo 
formulováno v úvodu.  

 Vzhledem k širokému záběru dané problematiky využila autorka v dostatečné míře dostupné 
podklady a materiály jak publikované tak i přístupné na internetu. 

 Převzaté poznatky a materiály jsou v textu označeny odkazy, v některých případech však 
možná nesprávně podle požadavků „Pokyny ke zpracování bakalářských prací posluchačů 
z inženýrské geologie“, přímá citace není uvedena uvozovkami. V jednom případě byla 
uvedena nepřesnost část 5. odst. 5.1 viz výše. V části věnující se skládkám odpadu byly v 
některých případech použity již nesprávné údaje při porovnání s platnou legislativou. Tyto 
nepřesnosti však nelze hodnotit negativně vzhledem k stále probíhajícím častým změnám.  

 Předloženou práci nelze považovat za významnou z hlediska vědeckého nebo praktického 
přínosu. Předložená práce seznamuje komplexně s problematikou využití odpadů, jako 



 

druhotných surovin, využitelných při výstavbě ve styku se životním prostředím. 

 Předložená práce odpovídá po obsahové, formální stránce a svým rozsahem běžným 
požadavkům  na bakalářské práce. 

 Posluchačka  prokázala schopnost zpracovat rešerši dostupných podkladů a materiálů a je 
schopna pracovat s vědeckou a odbornou literaturou.  

 Nepožaduji provedení úpravy či opravy bakalářské práce. Lze vytknout pouze možný formální 
nedostatek, pokud byly uváděny citace. Drobné nepřesnosti z převzatých údajů a informací ze 
starší literatury uvedené autorkou v bakalářské práci nepokládám za významné, z důvodu 
velkého množství použitých podkladů, orientaci ve zpracovávané problematice jak v ČR, tak i 
v EU. 

 
Předloženou práci po závěrečném posouzení doporučuji k obhajobě. 
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