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STUDIUM VLASTNOSTÍ BETONŮ S „GREEN CEMENTY“ 

Předložená diplomová práce se zabývá studiem cementů s nižší ekologickou zátěží, 

tzv. „Green cementy“. Práce je zpracována v rozsahu 80 stran včetně seznamů a je členěna do 

8. základních kapitol včetně závěru. Součástí práce je 5 obrázků, 16 tabulek a 44 grafů. První 

polovina teoretické části je věnována rozdělením cementů a jejich vlastnostem se zaměřením 

na portlandské směsné cementy a portlandské cementy s vápencem. Ve druhé polovině se 

autor zabývá trvanlivostí betonů vyrobených z těchto cementů.  

Hlavní náplní experimentální části je studium fyzikálně-mechanických a fyzikálně-

chemických vlastností betonů z „green“ cementů v porovnání s portlandským cementem při 

působení vybraných agresivních prostředí. Dále je v experimentální části ověřováno 

reologické chování těchto cementů s různými druhy plastifikačních přísad pomocí přístroje 

Viscomat NT. 

V práci se vyskytuje několik nedostatků. Na straně 29 se v textu autor odkazuje na 

Obrázek 4, ale přitom následuje Obrázek 3, na který má být odkaz směřován. U grafů 37 jsou 

na ose y uvedeny jednotky kg/m
3
, u grafů 39, 41 a 43 jsou na ose y MPa, mají být uvedena %. 

U stejných grafů na ose x chybí popisky některých agresivních prostředí. Výsledky rozsáhlé 

experimentální práce jsou zpracovány do tabulek a grafů v kapitole Výsledky zkoušek. Na 

tuto kapitolu navazuje část Závěr. Kapitolu Závěr by bylo vhodnější rozčlenit na část Diskuse 

výsledků a stručnější Závěr, kde by bylo provedeno stručné souhrnné zhodnocení chování 

betonů s různými cementy v jednotlivých agresivních prostředích a doporučení, které cementy 

jsou pro daná prostředí vhodné.  

Hodnocená diplomová práce představuje studii týkající se vlastností betonů s „green“ 

cementy. V teoretické části autor v problematice trvanlivosti provedl rešerši, kde se zaměřil 

především na zahraniční výzkumy renomovaných universit v dané problematice. Tímto jsou 

prezentovány zajímavé a přínosné poznatky k této problematice. Experimentální část je 

přehledně členěna s množstvím názorných grafů. V několika grafech však byly zjištěny 

nedostatky, proto hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm B 1,5. 
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