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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv termoplastů na pevnost betonu 
Jméno autora: Bc. Jana Havlíková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Jindřich Vorel, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: SPŠ stavební J.G., Praha 4 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání spočívala ve velkém množství připravovaných vzorků a zajištění potřebných surovin pro zkoušky. Kromě 
uvedeného se též jednalo o řízení úpravy technologických procesů při hydrotermální úpravě vzorků apod. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Diplomantka splnila požadavky zadání DP. Ověřila vlastnosti a charakteristiky zatvrdlého betonu bez i s určitým obsahem 
termoplastů. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Obsah práce je logicky seřazen a rozdělen na část teoretickou a následně část experimentální. Diplomová práce obsahuje 
v experimentální části vyhodnocení jednotlivých zkoušek připravených vzorků. Jejich zpracování je uvedeno přehledně 
v přiložených tabulkách a grafech i s obrázky pro větší názornost. V závěru je uvedeno shrnutí dosažených výsledků a jejich 
vyhodnocení. Diplomantka posuzuje vlastnosti a chování připravených vzorků pomocí normových zkoušek a vybírá 
nejvhodnější řešení zpracování termoplastů 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Práce komplexně vyhodnocuje danou problematiku a aktivní přístup diplomantky se odráží v celkovém zpracování. 
Odbornost zpracování vyhovuje běžným standardům, které jsou v technické praxi používány. Hlavní přínos diplomové 
práce spočívá v návrhu využití druhotných surovin (termoplastů) při výrobě betonových směsí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň diplomantky splňuje požadavky pro zpracování DP. Zápisy jsou provedeny logicky s časovou návazností 
jednotlivých zkoušek a vysvětlením probíhajících procesů. Rozsah práce byl dostačující pro DP. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Citace jsou uvedeny přehledně a odpovídají tématu diplomové práce 

 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky byly zpracovány přehledně, jednotlivě na sebe navazují a celkový dojem z práce je velmi dobrý. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Práce je logicky členěna podle zásad pro DP. Grafické zpracování bylo názorné a vyhodnocení odpovídalo 
zjištěným výsledkům. 

Lze odhadnou, kolik kameniva by se ušetřilo při použití jedné PET lahve? 

Jaký měl přídavek plastu subjektivní vliv na zpracovatelnost a jak se chovala PE drť nebo PET drť při zpracování 
betonové směsi? 

Jaký vliv má konzistence směsi na možnost použití drcených plastů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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