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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení obsahu vody v čerstvém betonu s využitím ultrazvuku 
Jméno autora: Patrik Šnobl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Petr Huňka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: STACHEMA CZ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Z pohledu teoretické části bakalářské práce, hodnotím zadání jako průměrné náročné. Nosnou část tvoří experimentální 
část, kterou hodnotím jako náročnější (zejména časově a organizačně) a to s ohledem na nutnost provést celou řadu měření 
jak v laboratoři, tak přímo na betonárně.  

 

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. 

Zadání práce bylo zcela splněno. Zejména rozsah měření v experimentální části je na poměry bakalářských prací 
nadstandardní. 

 

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

Student zvolil správný postup a metody řešení, a ti o přesto, že kapitole 6 lze vytknout jistou nepřehlednost hodnocení a to 
včetně grafů. A dále by mělo být lépe provedeno statistické hodnocení, neboť provedené není zcela korektní – viz komentáře 
níže. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. U získaných dat bych doporučil jejich další analýzu včetně zpřehlednění postupů 
vyhodnocení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je výborná. U grafů bych doporučil jejich zpřehlednění. U tabulek 6.1-6.3 pozor na špatný formát 
některých indexů [l/m3] x [l/m3], u průměrné dávky přísady by měla být jednotka kg na nějaký objem, kterým je zpravidla 
m3. 

 

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. 
Studen pracoval s českými aktuálními zdroji informací, které pro teoretickou část práce jsou dostatečné. Přesto lze vytknout 
nevyužití celé řady zahraničních publikací zpracovaných na téma Methods for determining the water and cement content 
of fresh concrete. 
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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. 
Práce je založena na novém přístroji pro měření množství záměsové vody v betonu a aktuálně na toto téma pravděpodobně 
nebude v ČR zpracována podobně rozsáhlá experimentální část využívající i betony míchané na betonárně. S ohledem na 
přetrvávající problematiku neautorizovaného přidávání vody na stavbě má podobný princip rychlého orientačního měření 
(betonárna x stavba) velký potenciál pro zajištění ochrany celého dodavatelského řetězce betonu (betonárna x stavba x 
dozor investora). 
 
Tabulka 5.1: měla by být uvedena i základní dávka vody, dále je vhodnější uvádět složení na 1m3, navzdory konstatování že 
beton stejně bude vysušen je vhodné stanovit vlhkost „vysušeného“ písku. Jaký byl objem míchané směsi? Proč nebyla 
přidávaná voda rovnou zaznamenána? Výsledkem by byla vyšší jistota laboratorního procesu a kontrola výsledků. 
Kapitola 6 obecně: nedává smysl průměrovat dávku vody u různých betonů. U obrázků 6.1 – 6.3 lze provést zpřehlednění 
dat např. srovnáním vody zjištěné v sušárně od nejmenší po největší, tudíž dojde k vizuálnímu zvýraznění závislosti při 
zvoleném nastavení přístroje. Např. z obrázku 6.3. je zřejmé, že přístroj prakticky u všech presentovaných betonů 
podhodnocuje proti referenční metodě sušením. Proto vyjádření k obrázku 6.3 cituji “Průměrná odchylka obsahu vody 
přístroje SONO-WZ od hodnot získaných ze sušárny je ± 17,7 l/m3 a průměrný obsah vody ve všech měřených vzorcích je 187 
l/m3. Průměrná odchylka je rovna 9,47 %.“ není korektní.  
Tabulky 6.1 – 6.3 pracují s průměrným obsahem vody, údaj bez směrodatné odchylky není relevantní. Rovněž uváděné 
průměrné dávky přísad jsou zavádějící, v některých případech dokonce chybné. Např. tabulka 6.2 hodnota 0,0405 kg je na 
míchačku betonu viz tabulka 5.1 a komentář výše. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Závěrečnou práci hodnotím kvalifikačním stupněm A- výborně, zejména z důvodu využití a testování nového přístroje 
pro stanovení obsahu záměsové vody v betonu. Rozsah experimentální části je na poměry bakalářské práce rozsáhlý. 
Studen provedl a zpracoval velké množství dat. Doporučuji zapracovat na statistickém zpracování. V teoretické části 
jsou shrnuty základní poznatky k dané problematice potřebné pro zpracování bakalářské práce. V experimentální 
části doporučuji pokračovat dle naznačených směrů a otázek níže, s cílem zpracování diplomové práce. 
 
Otázky k obhajobě: 
1. jaký je vliv nízkých (+5℃) teplot prostředí a betonu na výsledek měření? 
2. jaký je rozdíl ve výsledcích při měření stejného betonu v čase zejména ihned po namíchání x dlouhý transport 
např. 90 minut? 
3. Jaká je tolerance dávkování složek betonu, zejména vody a kameniva? 
4. Jaký je rozdíl mezi celkovým obsahem vody v betonu x účinnému obsahu vody? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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