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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Vývoj vysokohodnotného pórobetonu při využití 

alternativních zdrojů 

Autor práce: Bc. Patrik Kostura 

Vedoucí práce: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 

Popis práce: 

Diplomová práce se věnuje problematice vlivu charakteru a jemnosti křemičitých složek, 

zejména na bázi druhotných surovin, na vlastnosti pískového pórobetonu. V úvodu se práce 

věnuje studiu teoretických podkladů, které postupně formulují cíl práce a metodiku řešení. 

Nejprve jsou v práci sepsány poznatky, týkající se primárních složek surovinové směsi. 

Následně jsou charakterizovány potenciálně vhodné druhotné suroviny. Na tuto část navazuje 

popis vlastního procesu autoklávování a vytváření struktury pórobetonu. V závěru teoretické 

části jsou popsány hlavní vlivy na vznik tobermoritu a struktury pórobetonu. Vhodně je zde 

uveden právě i vliv jemnosti mletí vstupních surovin. Následující část práce definuje hlavní a 

dílčí cíle řešení a formuluje metodické postupy jak jednotlivých etap, tak použitých zkoušek. 

Samotné experimenty jsou rozděleny do tří hlavních etap a věnují se postupně vlastnostem 

vstupních surovin a jejich úpravě, dále studiu hlavních vlivů na vlastnosti a strukturu 

autoklávovaného neexpandovaného kompozitu. Vybrané receptury a režim autoklávování 

jsou následně ověřeny i v makropórovité struktuře. Vlastní experimenty se zejména ve druhé 

etapě věnují poměrně širokému souboru testování, kdy je nejdříve pozornost věnována 

posouzení vlivu tří různých jemností pěti křemičitých složek ve dvou variantách teplotní výdrže 

na 190 °C. Vliv příměsi druhotné suroviny je testován ve třech podílech náhrady referenčního 

křemičitého písku. Na vyrobených vzorcích jsou stanovovány nejen fyzikálně-mechanické 

parametry, ale je také hodnocena struktura a mineralogické fáze pomocí elektronové 

mikroskopie a rentgenové difrakční analýzy. 
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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: 

Jedná se o velmi dobře zpracovanou diplomovou práci. Je zde uvedeno velké množství 

kvalitně zpracovaných výsledků. Obecně se jedná o metodicky velmi dobře řešenou a logicky 

uspořádanou práci, která přináší ucelené poznatky, které jsou graficky velmi dobře 

zpracované. V práci bych uvítal vyšší podíl aktuálních poznatků, zaměřených na danou 

problematiku. Díky respektování reálné technologie, receptury a samotných primárních 

surovin jsou následně dobře přenositelné do praxe. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2019  Podpis vedoucího práce………………………………… 


