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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Návrh chemicky odolných nátěrových hmot s využitím 
druhotných surovin i nebezpečných odpadů 

Autor práce: Šárka Stodolovská 
Vedoucí práce: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 

Popis práce: 

Hlavní náplní předložené bakalářské práce je návrh chemicky odolných nátěrových hmot určených do 

prostředí se zvýšeným chemickým namáháním s využitím druhotných surovin i nebezpečných odpadů. 

Předpokládaným využitím nátěrových hmot je sekundární ochrana stavebních konstrukcí vystavených 

chemicky agresivnímu prostředí. Bakalářská práce byla vypracovávána jako součást aktuálně řešeného 

vědecko-výzkumného projektu, který je zaměřen i na efektivní využívaní druhotných surovin a 

nebezpečných odpadů do nátěrových hmot. 

Bakalářská práce je přehledně zpracovaná celkem na 87 stranách, přičemž teoretická část práce 

představuje 18 stran. Základní informace o nátěrových hmotách, včetně jejich rozdělení, popisu 

materiálové báze a specifických parametrech současně dostupných nátěrů jsou uvedeny v teoretické 

části. Dále jsou zde správně uvedeny možnosti předúpravy povrchu, způsoby aplikace nátěrových 

systémů a nejčastější vady a jejich příčiny, které vykazují v praxi nátěrové systémy. Studentka 

v teoretické části taky popisuje agresivní prostředí, ve kterém se plánují navrhované nátěry aplikovat. 

Praktické části práce předchází přehledně graficky zpracovaná metodika práce. Dle navržené metodiky 

je praktická část práce rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap, přičemž její rozsah činí celkem 44 

stran. 

V první etapě práce se autorka zaměřila na normové a jiné požadavky na nátěrové hmoty a také na 

identifikaci a popis agresivního prostředí působícího v místech, kde se plánuje navržené hmoty 

aplikovat. Při definování požadavků na nátěrové hmoty autorka správně vycházela z příslušné normy 

ČSN EN 1504-2. Při definici agresivního prostředí byla vhodně použita taky norma ČSN EN 206, která 

definuje chemicky agresivní prostředí pro beton, přičemž důraz byl kladen na popis agresivity 

odpadních vod. 

Druhá etapa práce se zabývá výběrem vhodných plniv a pojiv na polymerní bázi použitelných pro 

chemicky odolné nátěrové hmoty. Jsou zde popsány především plniva na druhotné bázi, jako je např. 

odpadní perlit, popílek a odpadní slévárenský písek, ale také jsou zde uvedeny nebezpečné odpady, 

které by bylo možné po nenáročné předúpravě použít taky jako část plniva. Co se týče polymerních 

pojiv, tak autorka správně uvažuje, že jako nejvhodnější se jeví použití epoxidových pryskyřic, které 

vykazují chemickou i mechanickou odolnost. 

Cílem třetí etapy bylo vybrat nejvhodnější druhotnou surovinu a nebezpečný odpad, které by byly 

použitelné jako plniva do navrhovaných polymerních nátěrů, a to pomocí optimalizačního výpočtu. 

Autorka vybrala z 10 sledovaných odpadních materiálů jako nejoptimálnější fluidní filtrový popílek 

kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin z tepelné elektrárny Kladno a z řad nebezpečných odpadů to 

byly cementárenské odprašky z bypassu. Jako nejvhodnější technologie předúpravy vybraného 
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nebezpečného odpadu byla zvolena solidifikace formou suché homogenizace s následným pomletím 

spolu se solidifikačním činidlem v podobě popílku. 

V poslední čtvrté etapě práce bylo navrženo šest různých receptur pro přípravu chemicky odolné 

nátěrové hmoty. U hmoty ECOLOGY bylo plnivo složené pouze z druhotné suroviny a nebezpečného 

odpadu. Dále byla navržena metodika zkoušení chemicky odolných nátěrových hmot obsahující jak 

základní, tak doplňkové zkoušky. Závěrem práce bylo provedeno experimentální ověření navržené 

nátěrové hmoty PREMIUM, kdy se stanovovala např. přilnavost k betonovému povrchu, tahové 

vlastnosti a tloušťka nátěru s 20, 25 a 30% obsahem solidifikátu. Výsledky byly srovnány s referenční 

hmotou obsahující pouze primární suroviny. Jako nejvhodnější se jeví 25% plnění polymerní hmoty 

solidifikátem, kdy přilnavost zpolymerovaného nátěru byla vyšší než 7 MPa. Dále bylo zjištěno, že 

vyvinutá nátěrová hmota odolává krátkodobě 10% kyselině octové a 40% kyselině sírové, které se 

vyskytují i v provozech, kde se plánuje navržené nátěrové hmoty řady ECOLOGY a PREMIUM aplikovat.  

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: 

Bakalářská práce, vypracovaná na velice kvalitní úrovni, svými zjištěními a praktickými výsledky 

pozitivně přispěje k řešení problematiky využívání druhotných surovin a vhodných nebezpečných 

odpadů, a to v podobě plniva do chemicky odolných nátěrových hmot na polymerní bázi. V rámci práce 

byl navržen a experimentálně prověřen nový druh chemicky odolné nátěrové hmoty s využitím 

efektivně upraveného nebezpečného odpadu pomocí solidifikace, na základě čehož lze tuto hmotu 

označit za ekologicky, ale i ekonomicky vhodnou.  

Studentka po celou dobu vypracovávání své bakalářské práce přistupovala k naplňování jednotlivých 

cílů práce iniciativně a aktivně, přičemž dle předložené práce lze konstatovat, že zcela splnila zadání své 

bakalářské práce. Práce obsahuje pouze občasné gramatické a formální chyby. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm A/1. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 3.6.2019 Podpis vedoucího práce: …………………………………………… 


