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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

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

Autor práce: Karolína Jakubíková 

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

Popis práce: 

Hlavní náplní této bakalářské práce byl návrh nových hmot pro sanaci inženýrských sítí 

metodou CIPP. Důležitým cílem práce bylo také prozkoumání možnosti náhrady primárního 

plniva vhodnými druhotnými surovinami, které by nezhoršovaly výsledné vlastnosti sanační 

hmoty. Bakalářská práce byla vypracovávána jako součást aktuálně řešeného vědecko-

výzkumného projektu, který je zaměřen i na vývoj nových polymerních hmot pro sanaci 

inženýrských sítí. 

Bakalářská práce je přehledně zpracovaná celkem na 88 stranách, přičemž teoretická část práce 

představuje 21 stran. V teoretické části práce byla podrobně popsána polymerní pojiva a plniva 

včetně těch na bázi druhotných surovin, která lze použít v navrhovaných polymerních 

kompozitech pro sanaci vybraných inženýrských sítí. V závěru teoretické části studentka 

přehledně popsala jednotlivé bezvýkopové technologie sanace potrubí (CIPP), přičemž se 

zaměřila také na způsoby vytvrzení CIPP. Praktické části práce předchází přehledně zpracovaná 

metodika práce, dle které je praktická část práce rozdělena do čtyř na sebe navazujících etap, 

přičemž její rozsah činí celkem 40 stran. 

V rámci první etapy byla nejprve provedena rešerše současně dostupných polymerních 

materiálů vhodných pro metodu CIPP. Dle metody kvantitativního párového srovnání byla 

v této etapě vybrána vhodná druhotná surovina použitelná do sanační hmoty pro CIPP metody. 

Studentka rozumně vybrala jako nejvhodnější odpadní pěnové sklo. Dále zde bylo zjištěno, že 

jako nejvhodnější pojivo do navrhované sanační hmoty se jeví nenasycená polyesterová 

pryskyřice, a to zejména kvůli vysoké chemické odolnosti a díky dobré finanční dostupnosti. 

Ve druhé etapě bakalářské práce byly upřesněny požadavky na sanační hmotu pro metodu 

CIPP a na základě poznatků byla navržena metodika pro postup zkoušení těchto hmot. 

Třetí etapa byla věnována návrhu receptur sanačních hmot, kdy byly navrženy receptury 

s dvěma rozdílnými plnivy na bázi druhotných surovin, a to tzv. „Glasstech“ využívající 

mikromletý vápenec a odpadní pěnové sklo a další byla receptura „Ashtech“ s obsahem 

stejného primárního plniva a jako druhotná surovina byl zde použit popílek. Hmotnostní poměr 

mezi pojivem a plnivem byl 80:20, přičemž studentka vycházela při volbě plnění z praxe. 

V poslední čtvrté etapě studentka úspěšně provedla a vyhodnotila experimentální ověření 

vybraných dvou receptur a výsledky srovnávala s referenční recepturou obsahující pouze 

primární plnivo. Na základě vyhodnocení posuzovaných vlastností (geometrické a ohybové 

vlastnosti), byly nejlepší výsledky pozorovány u sanační hmoty řady „Glasstech“. Bylo 

prokázáno, že využitím plniva na bázi druhotné suroviny nedochází ke zhoršení základních 

vlastností sanační hmoty pro metodu CIPP, navíc bylo zaznamenáno zlepšení těchto parametrů. 
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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 byla vypracována na velice kvalitní úrovni. Svými zjištěními a praktickými 

výsledky pozitivně přispěje k řešení problematiky využívaní druhotných surovin do sanačních 

hmot využívaných pro bezvýkopovou technologií sanaci vybraných inženýrských sítí. V rámci 

práce byly navrženy a následně experimentálně prověřeny dva nové typy těchto speciálních 

sanačních hmot, přičemž bylo prokázáno, že využitím vedlejších produktů výroby, jako je 

odpadní pěnové sklo a popílek lze zlepšit nejenom vlastnosti, ale také ekonomické a ekologické 

aspekty produkce a aplikace sanačních hmot metodu CIPP.  

Studentka po celou dobu vypracovávání své bakalářské práce přistupovala k naplňování 

jednotlivých cílů práce iniciativně a aktivně a dle předložené práce lze konstatovat, že zcela 

splnila zadání své bakalářské práce. Formální a grafická úroveň práce je na vysoké úrovni, 

nicméně vyskytují se zde i gramatické chyby a je potřeba zdůraznit, že v bakalářské práci se 

doporučuje používat trpný rod a v závěru nekombinovat časy, zejména budoucí čas asi není 

nevhodnější, když se hodnotí výsledky BP. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci 

doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm B/1,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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


