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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vývoj vysokohodnotného pórobetonu při využití 

alternativních zdrojů 

Autor práce: Bc. Patrik Kostura 

Oponent práce: Ing. Radek Janovský 

Popis práce: 

Zaměření diplomové práce se podrobně věnuje problematice vlivu jemnosti křemičitých 

složek, na bázi alternativních zdrojů a druhotných surovin, na charakteristické vlastnosti 

pískového autoklávovaného pórobetonu. Práce je rozdělena do dvou ucelených částí. 

V úvodní části je práce zaměřena na studium teoretických poznatků z tuzemských i 

zahraničních zdrojů, ze kterých se postupně formuluje metodika řešení celé práce. V první 

části jsou zdařile a komplexně sepsány poznatky, týkající se primárních složek surovinové 

směsi. Dále se věnuje zpracování výběru vhodných alternativních surovin. Závěr teoretické 

části je věnován popisu důležitého procesu autoklávováni vzniku minerálu Tobermorit a 

optimální struktuře pórobetonu. Následující fáze práce definuje hlavní a dílčí cíle řešení a 

formuluje metodické postupy jak jednotlivých etap, tak použitých zkoušek. Experimentální 

část diplomové práce je dělená do tří etap. V první etapě jsou řešena experimentální 

ověřování vlastností vstupních surovin a jejich úprava. V druhé etapě je řešeny vlivy na 

vlastnosti a strukturu pórobetonu. Zde je zpracován poměrně velký soubor testovacích 

zkoušek, které se věnují vlivu jemnosti křemičitých složek ve dvou variantách autoklávizačních 

cyklů. Testování vlivu alternativní suroviny je použito ve třech podílech náhrady křemičité 

složky. Na vyrobených vzorcích jsou stanovovány nejen fyzikálně-mechanické parametry, ale 

je také hodnocena struktura a mineralogické fáze autoklávovaného pórobetonu pomocí 

elektronové mikroskopie a rentgenové difrakční analýzy. 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná stránka diplomové práce je na vysoké úrovni. Zpracovaná metodika řešení celé 

problematiky, využití alternativních zdrojů jako náhrady křemičitých složek ve 

vysokohodnotném pórobetonu, čerpá z odborných poznatků tuzemské i zahraniční literatury. 

Tím je velmi zdařile položen základ zpracování experimentální části, která je dělena do 

ucelených celků. Grafické zpracování práce podporuje celkově výborný projev diplomové 

práce 

Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené diplomové práci nemám žádné dotazy a ani připomínky. 

Závěr: 

V diplomové práci jsou uvedeny velmi kvalitně zpracované výsledky. Obecně je práce 

metodicky velmi zdařilou a uspořádanou, která je podpořená grafickým zpracováním. Díky 

komplexnímu řešení jednotlivých fází, práce splňuje vysoké kritérium odbornosti a dosažené 

cíle budou vhodnými zdroji poznatků i pro praxi.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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