
Posudek práce: Bc. Lucie Hronová:  Metodika k predikci objemové stability vedlejších produktů  hutní výroby  
(2019). 

1 
 

Posudek diplomové práce 

Autor práce: Bc. Lucie Hronová 

Název práce: Metodika k predikci objemové stability vedlejších produktů 

hutní výroby 

Studijní obor: 3911T036 Progresivní technické materiály 

Oponent:  Prof. Ing. Petr Martinec, CSc. 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 1768,  

70800 Ostrava-Poruba 

Aktuálnost tématu diplomové práce 

Vzhledem k současným závažným problémům s objemovou nestabilitou zásypových 

materiálů ve stavebních objektech, lze zvolené téma diplomové práce označit za 

vysoce aktuální. 

Splnění cílů diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření přehledného metodického postupu laboratorní 

materiálové analýzy zásypových materiálů na bázi vedlejších produktů hutní výroby 

pro posouzení jejich složení a potenciální náchylnosti k objemovým změnám 

v prostředí stavební konstrukce.    

Cíl diplomové práce, tak jak byl definován, je splněn.  

Postup řešení problému – metody zpracování 

Oceňuji systematický a pečlivý přístup diplomantky k řešení metodiky laboratorní 

analýzy materiálů z podzákladí konstrukcí, v nichž byly použity vedlejší produkty hutní 

výroby. Diplomantka správně rozlišuje druhotné hutní produkty s ohledem na jejich 

původ – vysokopecní a ocelářské strusky a tzv. studený odval, obsahující jak druhotné 

hutní produkty, tak další odpadní materiály. Hlavní problémy autorka spojuje 

s chováním tzv. studeného odvalu. V kapitole 3 podává charakteristiku vedlejších 

produktů hutní výroby, v kapitole 4 uvádí aplikace těchto produktů ve stavebnictví a 

jejich nežádoucí projevy spojené s objemovými změnami. Uvádí jak příklady 

poškození staveb, tak rozebírá příčiny objemové nestability materiálů. V kapitole 5 

podává podrobný popis metod hodnocení objemové stability vedlejších hutních 

produktů a v další části (kapitola 6) uvádí popis metod jejich materiálové analýzy. 

Tato informativní část je velmi cenná pro další interpretaci výsledků analytického 

postupu, kterou diplomantka uvádí v kapitolách 7 a 8. 

V závěru práce (kapitola 9) autorka dokládá a správně konstatuje, že zde navržený 

komplex analytických metod je vhodný pro hodnocení především heterogenních, 

nestabilních, kontaminovaných druhotných produktů hutní výroby v zemních tělesech, 

které již prošly zčásti hypergenními změnami s nárůstem objemu.  
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Metody uváděné v práci jsou dokumentovány příklady rozborů zásypových materiálů 

z postižených stavebních objektů na Ostravsku. Výsledkem je mj. konstatování, že u 

vedlejších produktů hutní výroby závisí intenzita a dynamika probíhajících procesů 

významně na zrnitostním složení materiálu (především na podílu jemných frakcí), a na 

podmínkách v místě uložení (vlhkost, teplota a obsah CO2). Autorka tak upozorňuje na 

opomíjenou skutečnost, že při rozborech musí být věnována pozornost především 

jemným podílům v zásypovém materiálu, které jsou z hlediska reaktivnosti a 

objemových změn nejrizikovější.  

Práce je dobře dokumentována literárními odkazy a odkazy na platné normové a 

technické předpisy. 

Význam diplomové práce pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

Význam práce pro praxi je evidentní. Ukazuje nejen na další možnosti výzkumu 

chování vedlejších produktů hutní výroby, ale také na omezení pro jejich použití jako 

druhotných stavebních materiálů v zemních konstrukcích.  

Formální úprava diplomové práce a její jazyková úroveň 

Diplomová práce je napsána čtivě a bez pravopisných chyb či stylistických 

neobratností. Text je vhodně strukturován, literatura je správně citována, odkazy jsou 

úplné. Popisy obrázků a tabulek jsou výstižné.  

Poznámky a připomínky k textu práce 

Práce je formálně i obsahově velmi kvalitně zpracovaná. Rozvoj metodik, především u 

těch metod, kde stále chybí vhodné referenční standardy pro hydratované silikáty, si 

zaslouží další výzkum, s cílem nalézt pro jinak vzácné sekundární minerály vhodná  

nová referenční data a  tak usnadnit predikci chování těchto problematických hmot. 

 

K práci mám následující dotazy: 

1. Jsou možné i jiné technické aplikace objemově nestálých druhotných produktů 

hutní výroby než jsou zásypy, kde by se mohl uplatnit jejich hydratační potenciál? 

2. Druhotné produkty hutní výroby zahrnují širokou škálu hmot různého původu a 

historie. V čem spočívá náročnost jejich analýzy a interpretace dat? 

Závěr 

Diplomová práce svým rozsahem a kvalitou splňuje požadavky kladené na tento typ 

prací.  

Práci hodnotím: v ý b o r n ě 

a doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. 

Datum:  22. května 2019  Podpis oponenta: ………………………………………… 


