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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh nových hmot pro sanaci inženýrských sítí metodou CIPP 

Autor práce: Karolína Jakubíková 

Oponent práce: Ing. Jana Hodná, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem bakalářské práce byl návrh nových kompozitních hmot pro sanaci inženýrských sítí metodou 

bezvýkopové technologie (CIPP), která se stává v oboru sanací stále oblíbenější. Dílčím cílem práce 

bylo také nalezení nejvhodnějších druhotných surovin využitelných jakožto plniv, nahrazující primární 

suroviny, přičemž musí být zachovány (nebo zlepšeny) požadované vlastnosti výsledné sanační 

hmoty.  

Bakalářská práce je rozsáhlá, zpracovaná v přehledném formátu za využití názorných obrázků, 

tabulek a grafů. V teoretické části práce se studentka zaměřila na popis a základní rozdělení 

polymerních pojiv a plniv vhodných do navrhovaných polymerních hmot.  Studentka zde také uvedla 

výčet vhodných druhotných surovin vč. uvedení jejich požadovaných vlastností. V závěru teoretické 

části jsou přehledně popsány jednotlivé bezvýkopové technologie sanace potrubí (CIPP), včetně 

jednotlivých způsobů jejich vytvrzení.  

V rámci metodiky byla praktická část bakalářské práce rozdělena do čtyř na sebe logicky navazujících 

etap. V první etapě byla provedena rešerše aktuálně dostupných polymerních materiálů vhodných 

pro metodu CIPP a také průzkum dostupných a především vhodných plniv primárních i z druhotných 

surovin. Jako nejvhodnější pojivo do navrhované sanační hmoty se dle studentky jeví nenasycená 

polyesterová pryskyřice, která disponuje vysokou chemickou odolností. Na základě optimalizačního 

výpočtu získaných dat vybrala v této etapě studentka odpadní pěnové sklo, které se jeví jako vhodné 

plnivo do vyvíjených sanačních hmot.  

Ve druhé etapě bakalářské práce byly upřesněny požadavky na navrhované sanační hmoty, na 

základě kterých byla zvolena metodika zkoušení. Studentka v této etapě uvedla nenormované i 

normované postupy testování.  

Třetí etapa byla věnována návrhu receptur sanačních hmot. Studentka navrhla dvě receptury 

s odlišnými plnivy – první receptura obsahuje směs mikromletého vápence a odpadního pěnového 

skla (receptura s ozn. „Glasstech“) a druhá receptura obsahuje směs mikromletého vápence a 

popílku (ozn. „Ashtech“), přičemž nevhodnější plnění na základě zkušeností z praxe bylo zvoleno ve 

výši 20% hmotnostních. Dále studentka pracovala i se srovnávací, referenční směsí, která je běžně 

na trhu dostupná a je plněna pouze primárním plnivem. 

Ve čtvrté, závěrečné etapě provedla studentka experimentální ověření vybraných receptur a také 

receptury referenční. Bylo provedeno stanovení vlastností vyvíjených hmot v čerstvém a 

zpolymerizovaném stavu, přičemž byly posouzeny především ohybové vlastnosti, které byly nejlepší 

u vyvíjené sanační hmoty řady „Glasstech“. Bylo tedy prokázáno, že náhrada primárního plniva 

plnivem z druhotných surovin neovlivňuje vlastnosti materiálu negativně, naopak po porovnání 

získaných výsledků s referenční hmotou byl zaznamenán pozitivní nárůst některých hodnot. 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Vytýkám drobné gramatické chyby, chyby formátování dokumentu a doporučuji použití trpného rodu 

a vyvarování se použití budoucího času při hodnocení již získaných výsledků. 

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována na vysoké úrovni, přičemž úspěšně řeší zakomponování druhotných 

surovin do nově vyvíjených materiálů, tedy speciálních polymerních kompozitů pro bezvýkopové 

sanace. Velkým přínosem práce pro společnost je úspěšné zpracování druhotných surovin, s čímž 

souvisí snížení nutnosti jejich skládkování a zvýšení kvality životního prostředí.  

Přínosem odborným je nalezení a ověření nových speciálních sanačních hmot, u kterých bylo 

prokázáno, že i přes využití vedlejších (odpadních) produktů výroby (zde odpadního pěnového skla 

a popílku) lze zachovat, či dokonce zlepšit vlastnosti sanačních hmot pro metodu CIPP.  

Studentka zpracováním bakalářské práce prokázala dobrou orientaci v této problematice, schopnost 

využít odbornou literaturu a jiné informační zdroje a samostatně pracovat na daném tématu.  

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně logicky provázány a řeší danou 

problematiku. Studentka tak splnila zadání práce v plném rozsahu. Bakalářská práce byla 

vypracovávána jako součást aktuálně řešeného vědecko-výzkumného projektu, který je zaměřen na 

vývoj nových polymerních hmot pro sanaci inženýrských sítí. 

  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


