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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Možnost využívání betonových recyklátů pro výrobu 

konstrukčních betonů 

Autor práce: Erika Pijáčková 

Oponent práce: Ing. Klára Křížová, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá tématem využití kameniva z betonového recyklátu jako částečné či úplné 
náhrady přírodního kameniva, zejména hrubých frakcí, konstrukčních betonů pevnostních tříd  
C 16/20 až C 30/37. Uvedeno je základní dělení druhů recyklátů získaných z různých typů původních 
staveb. Část práce popisuje české legislativní požadavky na použití recyklovaného kameniva 
v porovnání s požadavky ostatních států. Uvedeny jsou taktéž požadavky na použití recyklovaného 
kameniva pro různá expoziční prostředí. Popsány jsou poznatky a hodnoceny výsledky z již 
provedených výzkumů v oblasti využití těchto kameniv pro konstrukční betony. Závěrečná část práce 
představuje sestavení čtyř receptur betonů, pro různé pevnostní třídy betonu, s a bez použití 
recyklovaného kameniva, doplněné o ekonomické zhodnocení nákladů na jejich produkci.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Bakalářská práce splňuje veškeré formální náležitosti, obsahuje minimum gramatických chyb a je 
přehledně graficky zpracovaná. Oceňuji rozsah a práci s obornou literaturou.  
 
Připomínkou k práci je občasné opakování textových formulací z předchozích kapitol. Taktéž by bylo 
vhodné sjednotit názvosloví, není příliš vhodné označovat beton s recyklovaným kamenivem jako 
recyklovaný beton. V seznamu použité literatury by se měly objevit i citované normy.  
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Dotaz k práci: Vámi navržené receptury (viz Tab. 16) betonů s recyklovaným kamenivem se 
vyznačují snížením množství použitého cementu a celkového množství kameniva. Myslíte si, že tímto 
postupem opravdu dosáhnete požadované pevnostní třídy, v porovnání s betony shodné pevnostní 
třídy, avšak s přírodním kamenivem?  

Závěr: 

Bakalářská práce naplnila cíle a požadavky zadání. Problematika využití kameniva z recyklovaného 
betonu je velmi aktuální téma s ohledem na snižující se zásoby přírodních kameniv. Tato práce 
seskupuje základní známé požadavky, na které je možné navázat v provádění reálných experimentů, 
rozšiřující doposud provedené výzkumné činnosti. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


