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Diplomová práce Eqr obšilové
..Bobtnání těsnících jílů''

\ýjádření vedoucího práce
Cílem diplomové práce bylo analyzovat bobtnání jílů,resp. jíloých minerálů a provést vlastní
prvcích.
expenmenty s lrybranýmizemina.mi, které mohou na|ézJuplatnění v těsnícíchkonstrukcích či

její zdrqe nejsou
Diplomantka prostudovala řadu publikací včetrrě cizojaryčných (kapitola 2). Některé
nejasností či
Nepřesností,
ukvapené.
,"L|u,"p,",errtativní a některé závěry rešeršese zdqi poněkud
závčrcčnórrr
při
podařilo
nespráůych Nrzeníjsem v rukopisczjistil víc, a ne všechny se diplomantce
po
obhajobč.
,p,i"ova,a,r odstranit. V mnohá případech je potřebná oprava rukopisu
tzkó konccpci úloŽišťradioaktivních
l{ešerše je věnována nejen teoretickómu popisu bobtnání' ale
(bentonity, o jejichž vyuŽití se uvaŽu.1e pro
odpadů, což je logické vzflledem k vybraným zeminám
bylo by vhodnější'kdyby se byla soustředila na podstatnó
široký
nrózistc;. Reserse má velmi
'ábě.,
pečlivou editaci textu a na
body a úěnovala sejim více do hloubky. Bohužel však nebyl čas na
podstatnější úpravy.

znalostí diplomantky
Celkově však lze hodnotit rešerši jako lyhonrjící,jistě poslouŽila k prohloubení
k orientaci v poměmě složitémfenoménu bobtnání.

V experimentální části (kapitoly 3 až 5) provedla řadu experimentů, kteýmj charak1erizova|a
jde, především u loŽiska ll.okle,
bobtnavost r,ybraných ňut"'iar.i ze dvou lokalit. Vzhledem k tomu, že
jademého
mají
odp1du,
ýsledky DP praktický
potenciální zároj tĚsnících materiálů pro úložiště

i

o

pečlivě. Škoda,že vzJrledem ke mačně opožděnÓmu z'ačátku
fo^u^.E,xperimenty byly provedený
s aktivovanj,rn bentonitcm, a Že
só.ió"ní práce na np nemóhla bý úspěšnědokončena série zkoušek
některá .,yhod,'o"".'i a závěry nejsou dostatečně promyšlené.

stihla provóst i vyhodnotit
Oceňuji, žo přes extrémně liknaý přístup aŽ do l0 semestru diplomantka
Rukopis vyŽaduje provcdcni oprav, od
cxperimenty, Sepsat přehled současnéhoSta\,u a odevzdat práci.
je předán ďplomantce odděleně. Konstatuji však, že
věcných po íor-a1,-'i @řeklepy, citace). Výčet chyb
práce.
pracá sptnita zaďáni, u z" aiplo*u''tka prokázala schopnost odbomó
31. srpna 2006
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