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Posudek školitele na diplomovou práci Jana Truhláře ,,Havarijní znečištění

podzemních vod těžlcými kovy..

Předk]ádaná diplomová práce obsahuje 71 stran 8 nestránkovaných příloh' Bylo

zpracováno řešení havarijní situace v závodě LUCAS Autobrzdy s.r.o., ve kterém diplomant

pracuje a na sanačním zásahu se ýznamně podílel. Práce je velmi zajimavá především proto,

Že jdeo první sanační- dekontaminační zásah tohoto druhu v České republice.

Práce je přehledně ěleněna do 10 kapitol, ve kteqých diplomant uvádí jednak cíle

práce a záHadruliterární přehled, týkající se dekontaminačních technologií a dále popis

havárie. Následují kapitoly metodika práce, vysledky, diskuse azávěr,

Diplomant v úvodních kapitolách popisuje stručně havárii a její vznik , důsledky a

opatření, která byla následně provedena' Zave|nl pěkně zpracovaný považuji přehled

dekontaminačních technologií, kteď je součástí literární rešerše.

Kapitola 6- Metodika je rozdělena do dvou podkapitol, uvádějících způsob

monitoringu a pilotní zkoušky sanace. Tato kapitola je podle mého názoru vyvažená a jasně

popisuje jednotlivé krolqy a stanovení, která byla provedena. Za klad považuji rovněž přesnou

citaci norem u stanovení, která diplomant sám neprováděl, místo zdlouhavého popisu

pouŽitého postupu.

Kapitola 8 - Výsledky , uvádí jednak Metodicky pokyn MŽP, podle kterého byly

ýsledky anďýzhodnoceny. Jde o v současné době zrušený Metodický pokryn ( byl nahrazen

lp vrŽp pro analýzu rizik)' ďe diplomant v diskusi správně vysvětluje důvody použití tohoto

zrušeného pokynu'

Diskuse je poměrně stručná i když jistě souh]asím s diplomantem, porovnání lokalit,

postižených haváriemi, je obtížné.

Qávěrje stručný a jasně formulovaný a zajímaý, protože konstatování, že se po

havárii neprokázalo ovlivnění podzemních vod je skutečně překvapivó.

K práci mám následující připomínky.:

1. jeJi celá práce psána česky, pak by jistě i převzaté anglické obrazky a grafy měly mít

české popisy,

2. proč je v práci pouáta citace pod čarou (na téměř každé stránce) když je na konci

uveden přehled pouáté literatury ?

3. prosím, aby diplomat stručně vysvětlil, proč je původni' zrušený Metodicky pokyn

vrŽp aarc v praxi používán.



/
Závěr,

Diplomová práce Jana Truhláře je na dobré úrovni a přináší řadu zajímavých výsledku.

FormáÍní úroveň práce je výborná, drobné prohřešky proti češtině je třeba opravit. Diplomant

prokázd', že je schopen samostatné práce a že umí vyvodit z naměřených dat správné závěry'

Proto doporučuji práci k obhajobě.

Y Praze 19. 9. 2006 Ing. Libuše Benešová, CSc


