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Otázky k obhajobě a připomínky k práci:
Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout a otestovat směsi betonů
s přírodními plnivy. Jelikož v současné době sílí trend na využívání ekologických
nebo alternativních materiálů, považuji zpracované téma jako aktuální. Autor
rozdělil práci do 8 kapitol. V úvodní kapitole poukazuje na nutnost využívání
přírodních materiálů v udržitelném stavebnictví. V dalších třech kapitolách se
věnuje jednotlivým rostlinným materiálům, připadajícím v úvahu jakožto
bioplnivo. Ohledně biobetonů se v rešeršní časti věnuje především konopnému
betonu. V experimentální části autor navrhnul celkem 12 směsí, kombinujících
tři typy plniv, dva typy pojiv a různé vodní součinitele. Autor chtěl pravděpodobně
dosáhnout lepších mechanických vlastností než doposud bylo u bio-betonů
dosaženo. To se nakonec podařilo, ovšem pevnost v tlaku 2,7 MPa při
objemové hmotnosti okolo 800 kg/m3 a tepelná vodivost cca. 0,24 W/mK se mi
jeví jako poměrně malá. Nakonec by bylo záhodno uvést porovnání uhlíkové
stopy posuzovaných biobetonů s nejběžnějšími konstrukčními materiály.
Co se týče formální stránky věci, práce obsahuje poměrně velké množství
překlepů. Na závěr mohu konstatovat, že autor navázal na současný výzkum,
rozšířil jej, tím pádem jsou cíle bakalářské práce splněny, bakalářskou práci
doporučuji k obhajobě a mám tento dotaz:
.
Otázka k obhajobě:
1. Kolik kilogramů pojiva (vápna) je potřeba na 1 m3 vámi navrženého
biobetonu? Myslíte, že je to opravdu ekologicky výhodný materiál?
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