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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Možnosti využívání betonových recyklátů pro výrobu 

konstrukčních betonů 

Autor práce: Erika Pijáčková 

Vedoucí práce: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. 

Popis práce: 

Hodnocená bakalářská práce byla zpracována na současně velmi zajímavé téma využití betonových 
recyklátů z demolic starých objektů pro získání plniva do betonů jako částečné či úplné náhrady 
přírodních zdrojů. Práce je zpracována celkem na 60 stranách, z nichž teoretická část je na 46 
stranách. Bohužel rozsah experimentální části byl výrazně negativně ovlivněn uzavřením laboratoří 
v době pandemie. V teoretické části je v úvodní části obecný názor na těžbu a zdroje přírodních 
kameni pro výrobu betonů. Na toto navazuje popis recyklačních technologií ze stavebních demolic a 
možnosti dosažení cílů tzv. cirkulační ekonomiky. Významná část textu pak popisuje technologické a 
fyzikálně-mechanické vlastnosti kameniv získaných z betonových recyklátů a jejich dopady na 
vlastnosti betonů. Autorka se věnovala hlavně možnosti využití hrubých frakcí nad 4 mm. K tomu 
udělala i rešerši ze zahraniční odborné literatury, kde popsala zkušenosti i z jiných mimoevropských 
zemí, např. z Číny a Indie, kteří jsou významnými producenty betonů a i odpadů z demolic staveb. 
Na tuto část navazuje text o stávajících legislativních požadavcích v ČR a reálné současné možnosti 
zpracování betonových recyklátů i pro konstrukční betony. V experimentální části navrhla bakalářka 
receptury pro pevnostní třídy C 16/20, C 25/30 a C 30/37 s max. zrnem 22 mm a pro nejpoužívanější 
konzistenci S4 a to jak s přírodním kamenivem, tak s náhradou hrubého kameniva betonovým 
recyklátem. Závěrem provedla ekonomické vyhodnocení těchto receptur za stávajících cenových 
úrovní vstupních surovin. 

Hodnocení práce studenta: 
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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 ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Práce je zpracována v rozsahu a úrovni požadované v zadání. Limitujícím faktorem je menší rozsah 
experimentální části, ale toto nebylo zaviněno autorkou. Jako přínosné i pro praxi v ČR vidím shrnutí 
faktorů vlastností betonových recyklátů a jejich dopady na výsledné vlastnosti čerstvých i zatvrdlých 
betonů, což dává základy pro start jejich použití jako alespoň částečné náhrady deficitních přírodních 
zdrojů kameniv do betonů. Zatím je jejich využití v ČR velmi nízké a bez podobných prací se bude 
zvyšovat jen pomalu. K práci nemám zásadní připomínky, cíl byl splněn a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


