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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Studium trvanlivosti betonů s betonovým a cihelným 

recyklátem 

Autor práce: Jiří Voráč 

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

Popis práce: 

Bakalářská práce se věnuje tématice možností využívání betonových a cihelných recyklátů pro výrobu 
konstrukčních betonů pevnostních tříd až C 30/37 a s možností zabudování i do prostředí s vyššími 
stupni agresivity, např. XF1-2 či XA1.  
V úvodní teoretické části autor rozděluje typy odpadů vznikajících při demolicích stavebních objektů, 
včetně souvisejících legislativních opatření v ČR. Dále se věnuje popisu technologií a postupů 
používaných při demolicích s ohledem na získání co nejkvalitnější a nejčistější druhotné suroviny  
t.j. cihelného a betonového recyklátu jako možné náhrady hrubého kameniva pro výrobu betonů. 
Zmiňuje také bezpečnostní rizika jejich používání. V další části sumarizuje požadavky na tyto 
materiály v okolních zemích (SRN, Rakousko, Belgie, Portugalsko, a dalších), totéž pak pro 
požadavky v ČR vycházející ze současných souvisejících ČSN. Navazuje pak část, která popisuje 
možné dopady při využití recyklátů na vlastnosti čerstvých i zatvrdlých betonů. 
V experimentální části autor navrhnul vždy dvě receptury C 25/30 a C 30/37 s náhradou hrubého 
přírodního kameniva cihelným a betonovým recyklátem. Na těchto recepturách provedl ekonomické 
vyhodnocení pro užití recyklátů. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce je zpracována celkem na 56 stranách, grafická a gramatická úroveň textů je na odpovídající 
úrovni. V teoretické části jsou zajímavé a přínosné komentáře ze zahraničních zkušeností a 
případných omezení pro využití cihelných nebo betonových recyklátů jako částečné či úplné náhrady 
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přírodních zdrojů. Bohužel pandemická situace neumožnila provést rozsáhlejší experimentální 
zkoušky pro získání znalostí i v podmínkách ČR. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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