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Autor práce: Bc. Jiří Máša 

Oponent práce: Ing. Vojtěch Uher 

Popis práce: 

Autor touto prací zjišťuje a poukazuje na možnosti zvýšení vazného potenciálu - aktivace 

el.popílků za pomocí různých postupů. Důvodem této práce je samozřejmě snaha využívat 

všechny druhy popílků ve stavebnictví, což autor vysvětluje obrovským množstvím 

vyrobeného popílku v globálním měřítku. Práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a 

praktickou. V teoretické části autor velmi dobře a jednoduše shrnuje a popisuje poznatky o 

této problematice zjištěné ve světě. Popisuje zde základní vlastnosti popílků, jejich dělení, a 

pro úplnost a přehlednost popisuje i jejich výrobu. Zároveň zopakuje normativní požadavky 

na popílek, podle kterých potom hodnotí svůj vlastní praktický výzkum. Pro praktickou část si 

autor zvolil několik druhů popílků, na kterých určil základní parametry těchto popílků jako jsou 

chemické a fyzikální vlastnosti, reologii a samozřejmě indexy účinnosti. Potom se snažil 

mechanicky aktivovat některé popílky např. jejich mísením a mletím, soustředil se při tom na 

jejich jemnost a měrný povrch. Na upravených vzorcích určil morfologii zrn pomocí 

mikroskopických fotografií. Výsledky následně porovnával na neupravených a mechanicky 

upravených vzorcích. Na základě svého výzkumu se lehce věnuje i ekonomickému efektu 

svého výzkumu. 

Hodnocení práce: 
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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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 
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Celá práce je psána odborně, zároveň ale stručně a srozumitelně. Velmi zajímavá je část 

teoretická, která plynule navazuje na praktickou část. Autor vkusně vkládá příspěvky a 

poznatky cizích autorů. Někdy se v textu objevují gramatické chyby spisovné češtiny, které bijí 

do očí, ale vzhledem k obsáhlosti a náročnosti práce, se jim pravděpodobně nedalo úplně 

vyhnout. Celkový dojem autor vylepšil svojí snahou doladit do dokonalosti praktickou část své 

práce, ve které použil vhodné postupy svého výzkumu. Zároveň se mu zde podařilo velmi 

jednoduše a přehledně, pomocí grafů a tabulek, zhodnotit celý výzkum, který zdá se bude mít 

svoje místo v praxi. Uvedená ekonomická analýza je něco navíc a měla by být zpracována 

v jiné práci.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Jelikož autor všechny výsledky porovnává s dosud platnými normativními požadavky, nebylo 

by vhodné zvolit jejich doplnění o nové normativní standarty, které by v nějakých mezích 

umožnily využití těch popílků, které nejsou úplně vhodné, ale mají svůj potenciál? 

Závěr: 

Celkově hodnotím práci jako výbornou a inspirativní. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
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