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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vývoj chemicky odolné stříkané směsi 

Autor práce: Bc. Radek Hermann 

Oponent práce: Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se zabývá studiem možností úprav receptury komerční stříkané betonové směsi a to úpravou 
její skladby nebo substitucí části pojiva či plniva vhodnými druhotnými surovinami. Cílem bylo 
vyvinutí a optimalizace dvou receptur stříkané betonové směsi za použití výše uvedených úprav 
receptur s příznivým vlivem na jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a ekonomické úspory. Součástí 
práce také bylo praktické odzkoušení takto navržených receptur reálným nástřikem na stavbě a 
příprava jejich vzorků pro dlouhodobé korozní zkoušky. 
Práce je poměrně rozsáhlá, o celkovém rozsahu 114 stran s deseti stranami příloh. Teoretická část 
na třiceti stranách přehledně prezentuje podstatné relevantní údaje a poznatky o stříkaných 
betonových směsích, technologii nástřiku a jejich jednotlivých komponentech. Zároveň jsou zde 
prezentovány informace o chemické odolnosti betonových směsí a představena v práci uvažovaná 
chemicky agresivní prostředí a to zejména prostředí kanalizačních stok. Teoretickou část následuje 
jasné a věcné vymezení cílů práce. V experimentální části je na 67 stranách postupováno 
systematicky s dělením prací do celkem třech experimentálních etap. Každá z etap přehledně 
definuje použité postupy a metodiky, které byly použity vhodně a přiměřeně k záměrům jednotlivých 
etap. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni s kvalitním plánováním poměrně rozsáhlého 
experimentálního programu, provedením a následným srozumitelným vyhodnocením značného 
rozsahu výsledků. Odbornou kvalitou i rozsahem dle mého názoru práce překonává úroveň 
požadovanou pro diplomové práce. 
Zároveň lze práci hodnotit jako velmi přínosnou neboť byly ověřeny aktuálně produkované druhotné 
suroviny na území ČR, a zejména bylo provedeno jejich zcela praktické a nástřikem úspěšně ověřené 
zakomponování do stříkaných betonových směsí. Vlivy jednotlivých substitucí jak pojiva, tak i plniva 
byly studovány zevrubně a zároveň velmi vhodně i za použití měření pevností až po 90 dnech – 
oproti běžně užívaným pevnostem po 28 dnech, kdy se teprve po 90 dnech mohou projevit 
pucolánové vlastnosti některých druhotných surovin. Proto také bylo dosaženo výrazných nárůstů 
sledovaných pevností v tlaku a v tahu za ohybu oproti směsím referenčním. 
Využití odborné literatury a práce s ní v textu je na dobré úrovni, kdy v práci je vhodně využito velmi 
nadstandardních 74 odkazů na odbornou literaturu. Zároveň je v textu uvedeno celkem 18 tabulek 
a 62 obrázků, grafů či schémat. Obecně lze konstatovat, že formální, grafická a jazyková úprava 
práce je na velmi vysoké úrovni. Požadavků zadání práce bylo plně dosaženo. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jaké všechny faktory mohou ovlivnit trvanlivost těchto směsí v prostředí kanalizačních stok? 
Jak bude dále pokračováno se vzorky vyrobenými ke konci provádění diplomové práce a uloženými 
do chemicky agresivních prostředí? 
Elektrárenská škvára byla při substituci hrubého plniva shledána jako zcela nevhodná, proč nebyla 
nahrazena jinou druhotnou surovinou? Nebyla v na trhu v ČR vhodná druhotná surovina nalezena? 

Závěr: 

Lze konstatovat, že cílů diplomové práce bylo plně dosaženo a práce svou odbornou úrovní 
překonává úroveň požadovanou pro diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  16. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 
 

 

 

 

  


