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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Vývoj chemicky odolné stříkané směsi 

Autor práce: Bc. Radek Hermann 

Vedoucí práce: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku stříkaných směsí na silikátové bázi. Jedním 

z dominantních témat je využití druhotných surovin jako náhrady pojiva a plniva pro zlepšení 

vybraných vlastností referenční hmoty. Cílem práce bylo vyvinutí optimální receptury stříkané 

cementové směsi, u níž bude dosaženo prokazatelného zlepšení fyzikálně-mechanických 

vlastností. 

V teoretické částí je přehledně a dostatečně obsáhle představena problematika stříkaných 

směsí z pohledu surovin, technologie provádění a požadavků na materiál kladených. Poznatky 

v teoretické části vychází téměř výhradně ze zahraniční odborné literatury a vytváří kvalitní 

podklad pro formulaci cíle práce a metodiky řešení. Teoretická část se zároveň zabývá 

problematikou chemické odolnosti a vlivu druhotných surovin na kvalitu výsledných hmot, což 

formuje základ pro směřování následného výzkumu. V úvodu experimentální části jsou jasně 

formulovány hlavní i dílčí cíle praktického výzkumu a dále je graficky i slovně představena 

metodika řešení jednotlivých etap a použité metody zkoušení. Samotná experimentální část je 

logicky vhodně rozdělena do čtyřech dílčích etap. Jednotlivé etapy jsou vypracovány 

přehledně, navzájem jsou mezi sebou propojeny a každá z etap je zakončena dílčím shrnutím. 

Konkrétně se etapy zaměřují nejdříve na volbu vhodných surovin, dále na ověření širokého 

souboru směsí od základních na bázi primárních surovin po směsi s výraznou substitucí 

primárních surovin druhotnými. Po vyhodnocení výsledků jsou pak optimální hmoty ověřeny 

v závěrečné etapě i formou stříkání. Shrnutí výsledků práce se věnuje nejen vlivu příměsi 

druhotných surovin na fyzikálně−mechanické vlastnosti, ale také hodnocení vlivu technologie 

výroby na vlastnosti zkušebních těles. 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomová práce je zpracována na velmi vysoké úrovni. Textová část poměrně rozsáhlá, 

zároveň však přehledná, logicky uspořádaná a vede k jasným závěrům. Poznatky vyplývající 

z této práce jsou velice přínosné a mají přímou návaznost na probíhající výzkum uceleného 

sanačního systému pro mechanicky a chemicky atakované stavební konstrukce. K diplomové 

práci nemám žádné připomínky a hodnotím ji známkou A/1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  21. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


