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Byla jsem pověřena zpracováním posrrdku na předmětnou bakalářskorr práci a v souladu
s posk}.tnutou oSnoVou posudku bakalářské práce hodnotit zejména:

a) úp]rcsrpgeszh]sd l oŽadavkťr zadání.
Doprava se velkou měrorr podílí na nehodáclr, při kterýclr dochází k úniku provozních kapalin
používaných v dopravních prostředcích. Jedná se zejména o únik ropných látek, které jsou
nebezpečné pro Životní prostředí - naftu' benzín a mazací oleje. Pro eliminaci rizik, které tyto
látky představr"ljí pro půdu a vody. je třeba zvolit vhodný postup. Bakalářská pláce se proto
na příkladu havárie drážního r,ozidla. kde došlo k značnému úniku ropných |áÍek, Zabývá
ana|ýzou zvolenych postupů a jejich zhodlrocením'
Bakalářská práce má celkem 49 stran. obsahuje obvyklé náleŽitosti (souhrn a seznam
klíčových slov v češtině a v angličtině), seznam tabulek, obrázků a zkratek. V souladu se
zadáním BP .ie v prvních dvou kapitolách uveden současný stav řešené problematiky
odstranění dopravních havarií spojených s úr-rikem nebezpečrrých látek a to včetně uvedení
legislativy, která se k tématu vztahuje. V třetí kapitole je na případovó studii analyzován
postup odstranění ekologické havárie a ten je ve čtvrté kapitole zhodnocen. Seznam použité
literatury (včetně elektronických inÍbrmačních zdrojů) zahrnuje l3 poloŽek.

b) Zda student postupoval samostatně a aktivně.
Student postupoval při zpracování bal<alářsl<é práce aktivně a iniciativně. Sám si shromáždil
potřebné podklady pro zpracování bakalářské pr.áce.

c) iak student vyrrŽiI podklad], získané v praxi a z odborné ]iteratury.
Při zpracování bakalářské práce strrdent vycházel z poznatků získaných během své odborné praxe
v hasičském záchranném sboru. Dorlníváln se však, Že při zpracování současného stavu poznání
v dané oblasti mohl vyc|rázet ve větší rníře z odborné literatury.

d) iaká ie odborná úroveň bakalářské práce a jej í pŤi'!p!-pl9-qbq!'
Celkově je předloŽená práce po odborné stránce na dobré úrovni. Zpracovaná BP může slouŽit
jako podpůrnj uČební materiá| pro stttdent; oborLl DP-oŽPD a Sludent) TŘD. Vjsledky BP jsou
použitelné také v praxi. tj.jako metodický rnateriál pro řešení obdobných situací.

Vzhledem k tomu' Že posluchač Lukáš Málek splniI všechny body zadání bakalářské práce,

doporučuji práci k obhajobě. Před]oŽenou výslednou práci, posIuchačův přístup k zpracování
odborného textu hodnotím kIasifikačním stupněrn
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Výborně mínus.



Dop|ňujicí otázka k obhajobě:

Na str. 44' Uvádíte ,,Zbytkové Znečištění zemin uhlovodíky Cro-C+o ve vzorcích Ze stěn a

Ze dna výkopu se dle laboratornich anaIýz pohybuje v rozmezi od < 21 do 5.100 mg/kg

sušiny. Neji,ryšší koncentrace NEL byly zaznamenáty ve vzorcích yz.l, yZ-3 a YZ-II

(1,430' 2.250 a 5.100 mg/kg) a ve všech ostatních odebraných vzorcích byly zaznameniány

koncentrace NEL pod mezí detekce nebo aŽ do řádu prvních stovek mglkg (max. 253mglkg)...

Z jakého důvodu uvádíte vjednom případě hodnotu ukazatele Cto-C+o a v dalším NEL?

Vysvětlete rozdil mezi těmito parametry.


