
Oponentský posudek  

na diplomovou práci Bc. Mariana Takáče 

Studium odvodnění technologických kalů z těžby sklářských písků 

Oponent: Prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 

Diplomová práce byla zpracována se záměrem hledat možnosti zefektivnění a zlevnění způsobu 

odvodnění technologických kalů v provozu společnosti Sklopísek Střeleč, a.s. 

Předložená studie v rozsahu 109 stran včetně českého anglického abstraktu a obsahu je členěna do 16 

kapitol. Po úvodu, věnovanému cílům a obsahu diplomové práce, lze nalézt ve 2. kapitole obecné 

informace o geologických poměrech místa těžby a okolí, dále o historii a okolnostech těžby. Ve 3. 

kapitole je popsán vznik sklářských kalů a jejich zpracování.  

Ve spíše teoretické kapitole 4 je popsána podstata odvodňování těchto kalů a faktory, které proces 

odvodnění ovlivňují. Popisu lze vytknout, že není příliš systematický a podle mého názoru ho nutno 

považovat za zastaralý. Rozdělení vody vázané v pórového prostoru daného měnící se geometrií 

(v tomto případě kalů) je plně závislé na poli sil, které v daném časovém okamžiku na přítomnou vodu 

působí v transientním procesu dosažení lokální rovnováhy. Schema uvedené na obr. 8 je silně zavádějící. 

Citovaná práce na obr. 8 navíc není uvedena v seznamu literatury.  

Kapitoly 5-7 se zabývají popisem procesů sedimentace, filtrace a fungování sedimentačních a 

zahušťovacích nádrží a v kapitolách 8 a 9 jsou představeny moderní technologie, nabízené na světových 

trzích. 10. kapitola je věnována stávající situaci a technologickým problémům provozu v závodě Střeleč.  

Kapitolu 11 s osmi podkapitolami lze považovat za nejdůležitější část diplomové práce. Diplomant zde 

prezentuje vlastní výsledky získané odběrem vzorků a navazujícími laboratorními testy. Za drobný 

nedostatek lze považovat, že při popisu výsledků používá první osobu množného čísla místo jednotného 

čísla, není proto zřejmé, kdy jde o výsledky vlastní práce a kdy o výsledky týmu nebo o výsledky 

převzaté. Prosím proto o specifikaci.  

Ve 12. kapitole jsou analyzovány jednotlivé dříve popsané technologie s cílem doporučit v místních 

podmínkách ty nejvhodnější, na tuto kapitolu plynule navazuje 13. kapitola se závěry práce, následovaná 

dále kapitoly 14. se seznamem použitých zdrojů, 15. se seznamem obrázků a 16. se seznamem tabulek.   

Pokud jde o splnění cílů práce, diplomant dospěl k závěru, že i když některé z popsaných technologií je 

možné přímo odmítnout, není možné jednoznačně doporučit žádnou z těch zdánlivě vhodných bez toho, 

aby se neprovedly důkladné provozní zkoušky v místních podmínkách. Pro konkrétnější závěry diplomant 

odkazuje na průběžnou zprávu, ve které byly zpracovány podklady pro potencionální dodavatele 

technologií, zprávu však necituje.   

Diplomová práce je zpracována velmi pečlivě po jazykové i formální stránce.  

Práci hodnotím známkou velmi dobře. 

 

V Praze, dne 9.5.2017  


