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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této diplomové práce se koná dne:  - 

Téma diplomové práce :        Druhotné suroviny ve stavebnictví a jejich vliv na požárně 

technické charakteristiky stavebních výrobků 

      

      

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Ing. Petr Válek 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

         Diplomová práce vcelku odpovídá zadání. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

           Diplomová práce sleduje zadání práce, které dále rozvíjí, např. v části 1.3 Politika 

druhotných surovin v ČR. Větší pozornost měla být věnována posouzení vlivu příměsí 

druhotných surovin na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků používaných 

především v pozemních (budovy) a/nebo podzemních (tunely) stavbách na úkor úprav 

podkladů vozovek, zásypů, obsypů, zaplňování opuštěných důlních děl apod. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

         Diplomant se omezil na čerpání poznatků z tuzemské i zahraniční literatury, které 

vybral a utřídil. Některé výrobky jako např. recykláty cihelné, betonové, žárobetonové, 

z přírodního kameniva nebo získané jako vedlejší energetické výrobky (popílky apod.) a 

výrobky z nich jsou nehořlavé. Zajímavější z pohledu požárně technických charakteristik jsou 

v práci uváděné údaje týkající se odpadní pryže, textilií, materiálů na bázi celulózy a odpadů 

ze zemědělské produkce. Dále pak hodnocení plastických hmot a kompozitních materiálů.  

Tato část mohla být rozsáhlejší. 

 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

         V DP lze najít neadekvátní odborné výrazy, např. str. 43 – „zvýšení ohnivzdornosti 

dřevotřískové desky“. Str. 47, v nadpisu 3.2.5: „požárně bezpečnostní charakteristiky“ aj. 

 

5. Uveďte, zda a ve kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

         Diplomová práce dává obecný poměrně široký obraz o druhotných surovinách a 

jejich použitelnosti v oblasti stavebnictví. Jedná se spíše o rešeršní charakter práce.  

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

          Studijní materiály byly přínosné. Existují však i další stavební výrobky z hořlavých 

druhotných surovin (např. desky Flexibuild pro výstavbu rodinných domů), využití 

recyklovaného papíru ve formě tepelné izolace Climatizer plus aj. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

         K jazykové stránce diplomové práce nemám připomínky (drobnější překlepy). 

Formální stránce však měl diplomant věnovat větší pozornost. Od str. 48 jsou špatně 

číslovány jednotlivé části práce, některé převzaté obrázky (např. obr. 1, 16, 17, 18) a příloha 3 

mají nízkou kvalitu.  

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

         Práce může být podnětem pro další výzkum v oblasti vlivu příměsí druhotných 

surovin na požárně technické charakteristiky stavebních výrobků. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

     Dotaz k části 5.1.1: Je posuzována „žáruvzdornost betonu“? Je správně 

okomentována ztráta pevnosti zkoušených betonů podle obrázku 15?  

Jaký je podíl diplomanta k diskuzi výsledků experimentů uvedených v DP? 

 

10. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

         

     dobře 

 

 

 

 V  Ostravě        dne 6.1.2016        

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


