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Diplomant vypracoval diplomovou práci na téma ,,Testování možností využíváru

druhotných surovin jako náhrady přírodních kameniv". Toto téma je v současné době, kdy je

výrazný tlak na snižování výrobních nakladů pro výrobu betonu a ekologických tlaků pro

ochranu životního prostředí, velmi aktuální. Navíc toto téma zapadá do koncepce projektu

TAČR hlavního řešitele Prefa Brno, a'S., do kterého se takto diplomant aktivně zapoj|I.

Práce je na běŽné požadavky pro diplomové práce na VUT FAST Brno velmi

rozsžlh\á, je zptacovénana I2I stranách.

Teoretická část je uvedena na 45 stranách. Zde autor velmi pečlivě a rozsáhle popsal

moŽnosti využíváni 3 hlavních vybraných surovin' které jako odpad vznika1í při hlavní

ýrobě v závodech Prefa Brno. Současně definoval poŽadavky na jejich kvalitu a vymez1l

možné oblasti lryužíváni v praxi v závodech Prefa Bmo. K této části' kde je hojně uvedených

zkušeností ze zaItan7čí' nemám připomínky' naopak je zřejmé i ze seznamu použité

zallrantěníliteratury, že se diplomant svěřeným tématem podrobně zabýval

Na úvod experimentální části podrobně rozepsal metodický přístup do 4 hlavních etap.

Zde definovaljednak postupy prací' ale i dílčí zkušební metody. Výsledky experimentálních

pracíjsou přehledně zpracovány do tabulek a grafii, dílčí qýsledkyjsou vždy na konec etapy

komentovány. Pro podrobnější a komplexní posouzení vlivu recyklovaného betonu

z produkce Prefa Kuřim mohly byt provedeny podrobnější zkoušky např. jeho

mr azuv zdorno St, nasákavo st, případně otluk-

Rozsah experimentálních ověření a počet receptur, které následně otestovalje velmi

rozsáh|ý a zjištěné vysledky mají solidní vypovídací schopnost a potvrdily reálné možnosti

jejich zpětného využiti. Zde mám dotaz, proč nebyly testovány i frakce 0-4mm a 4-8mm

z betonových recyklátů.



Y závéru mohl diplomant definovat podmínky pro možné a hlavně bezpečné

vyuŽív ánij ednotlivých zkoušených druhotných surovin.

Práci hodnotím znánkou A/1.
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