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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: 

 Recyklace prachu z broušení pálených zdících prvků v podobě granulátu 

Autor práce: Zdeňka Prokopová 
Oponent práce: Ing. Oldřich Pavelka 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá využitím prachu z broušení zdících prvků na výrobu granulátu, který 
následně srovnává s ostatními ostřivy. 
V teoretické části autorka zmiňuje poměrně rozsáhlou škálu ostřiv, jejich charakteristiky a 
použití. Dále popisuje ostřiva přírodní i průmyslově vytvořená. Správně zařazuje ostřiva do 
skupiny kameniv a k nim přikládá přehled vhodných normovaných zkoušek. V závěru teoretické 
části uvádí příklady uměle vytvořených ostřiv, kde hojně využívá i zahraniční zdroje informací.  
V praktické části má autorka za cíl navrhnout optimální složení granulátu a porovnat vlastnosti 
s vybranými ostřivy (písek Žabčice, Diabas Chrtníky). 

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: 

Teoretická část je dobře zpracovaná a autorka jasně vysvětlila funkci ostřiv a uvedla dostatečný 
přehled druhů ostřiv. 
V praktické části vytvořila vhodné složením směsi tak, aby vznikl granulát. Ale výsledná sypná 
hmotnost granulátu se blíží k lehčivům.  
Jaké znáte lehčiva, se kterými by jste mohla lépe porovnávat tento granulát? 
Jaké zkoušky by jste pak aplikovala na tento druh materiálu? 
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Závěr: 

Autorka Zdeňka Prokopová splnila zadání i cíle bakalářské práce. Vytvořila ostřivo, které se jeví 
i jako lehčivo. Je to dobrý začátek pro navazující diplomovou práci, kde doporučuji zohlednit i 
ekonomický dopad využití granulátu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5 

Datum: 15.6.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


