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Diplomová práce studenta O. Kupy se zabývá praktickým tématem odvodnění zbytkového kalu po úpravě 

sklářských písků v lomu Střeleč v Českém ráji. Téma práce bylo zadáno na přímý požadavek z fimy Sklopísek 

Střeleč a.s., která hledala finančně a organizačně výhodnější cestu k odvodnění kalů, které jsou v provozu 

produkovány. Současná situace, kdy je kal sedimentován v usazovacích nádržích, které jsou každý rok v lednu 

vyváženy nákladními vozy na vnitřní výsypku lomu, se totiž ukazuje jako neefektivní. Student Takáč v 

diplomové práci předkládá teoretické základy odvodnění kalu a pak do detailu popisuje možné technologie k 

jeho odvodnění. Následuje pasáž popisující vlastní práci na tématu, kdy student prováděl vlastní experimenty na 

kalu a na základě jejich výsledků vytipoval nejvhodnější technologie odvodnění. Poté sám kontaktoval firmy 

nabízející různé technologie a srovnáním nabídek dospěl k závěrům, které byly předloženy zadavateli jako 

možné cesty k zefektivnění nakládání s kaly v jejich provozu. 

Marian Takáč k řešení přistupoval samostatně a aktivně. Po naší společné návštěvě na začátku projektu sám 

provedl několik dalších návštěv na lokalitě, kdy odebral vzorky a lokalitu zdokumentoval. Následně prováděl 

laboratorní zkoušky na kalu, a to nejen v laboratoři mechaniky Zemin na našem pracovišti, ale zorganizoval 

provedení zkoušek a vyhodnotil výsledky i z řady metod, které na našem pracovišti provádět nelze (zkoušky 

mineralogického složení, chemický rozbor, atd). Po provedení zkoušek se velmi dobře zorientoval v 

problematice technologie odvodnění kalu, sám kontaktoval firmy nabízející různé technologie, komunikoval s 

jejich zástupci a organizoval schůzky mezi vedením Sklopísek Střeleč a zástupci těchto firem. 

Diplomovou práci považuji za kvalitně zpracovaný text detailně popisující problematiku nakládání s kaly 

v přímé návaznosti na konkrétní problém z praxe. Práci doporučuji k obhajobě. 
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