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

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Recyklace prachu z broušení pálených zdicích prvků v podobě 
granulátu 

Autor práce: Zdeňka Prokopová 
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. 

Popis práce: 

Jemnozrnné druhotné suroviny (prachy, popílky) jsou typické pro rozvinutou průmyslovou 
výrobu. Kromě využití ve stavební výrobě v původní zrnitosti (mj. příměsi do betonu, zásypy 
apod.) se nabízí jejich úprava granulací. Toto počínání má například smysl v cihlářské výrobě, 
kdy značné objemy prachu, který vzniká při broušení zdicích prvků (až 20 tun denně v jedné 
cihelně), jsou jen v malém objemu recyklovány zpět v surovinové směsi a zbytek je pracně 
skládkován, resp. ne zcela korektně likvidován v hliništích. Peletizací je možno jednoduchou 
cestou připravovat z cihelných brusných prachů lehké ostřivo, které by zcela nahradilo běžně 
používaná ostřiva (křemenné písky, kamenné prosívky apod.) s mnoha výhodami v podobě 
snížení objemové hmotnosti střepu. Cílem předložené bakalářské práce bylo v první řadě 
posoudit možnosti využití granulátu vyrobeného peletizací jemnozrnného prachu, který vzniká 
jako vedlejší produkt v procesu broušení cihlářských zdicích prvků. V teoretické části práci je 
přehledně zpracována problematika vzniku jemnozrnných odpadů a shrnuty možnosti jejich 
využívání, resp. jejich vlastnosti. Praktická část je založena na návrhu metodiky posuzování 
vhodnosti takto připraveného ostřiva a tato metodiky je v několika bodech také na omezeném 
množství zkušebních vzorků ověřena pro různá ostřiva (granulát na bázi cihelného brusného 
prachu – křemenný písek – přírodní kamenivo (diabas).  
 
 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Autorka bakalářské práce prokázala, že je připravena samostatně řešit zadaný úkol. V teoretické 
části předvedla svou schopnost pracovat s odbornou literaturou, ač s několika spíše 
úsměvnými nepřesnostmi vyplývajícími z omezených zkušeností s odbornou angličtinou (mj. 
„body“ = „těl“ místo „střepů“). V praktické části lze ocenit schopnost vytvořit vhodnou metodiku 
experimentů a tuto aplikovat v laboratorní praxi. Zpracování výsledků i jejich prezentace svědčí 
o dobré orientaci autorky v dané problematice. Její velmi dobře obsahově i formálně pojatá 
bakalářská práce přináší mnoho podnětných výsledků, jež mají svůj environmentální i 
ekonomický význam v praxi pro zpracování jemnozrnných odpadů do podoby cihlářského 
ostřiva. 
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