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Předmětem zadání práce je porovnání vlastností jemně mleté granulované a vzduchem chlazené 

vysokopecní strusky pro použití v hydraulických pojivech ve srovnání s referenčním portlandským 

cementem samotným, pomocí zkoušení mechanických vlastností zkušebních těles malty, na bázi 

studovaných materiálů v časovém horizontu 60 dní. Tato práce zkoumá zejména jejich 

mechanické vlastnosti a fázové složení. Práce porovnává tato pojiva a jejich kvality pro praktické 

využití jako potenciální složky cementu nebo jiných hydraulických pojiv. Vedlejším cílem této 

práce je zjištění, zda hlavní krystalické fáze vzduchem chlazených vysokopecních strusek alespoň 

částečně vstupují do hydratačního procesu ve směsi s portlandským cementem. 

 

Naplnění cílů a obsahové zpracování práce 

 

Cíle bakalářské práce, definované zadáním byly naplněny a obsah práce je v souladu se zadáním 

práce. Práce sestává ze dvou základních částí – z části teoretické (rešeršní) a části experimentální 

(praktické).  

V teoretické části se autor snažil zasadit problematiku strusek do širšího kontextu jejich využití pro 

výrobu stavebních materiálů a zejména stavebních pojiv. Proto se může zdát, že je tato část věnována 

až příliš problematice stavebních pojiv, ale z pohledu zadání práce má tento přístup svoji logiku. 

Experimentální část je zpracována poměrně široce a v jejím rámci bylo získáno (alespoň na 

bakalářskou práci) velké množství dat,  ze kterých se nepodařilo autorovi práce vytěžit zdaleka 

všechen jejich potenciál. Jedná se jak o poměrně velké množství XRD rozborů, které nejsou příliš 

podrobně zhodnoceny a také měření změn rozměrů a hmotností zkušebních trámečků, ze kterých bylo 

možno zjistit údaje o vývoji hustoty a o smrštění zkušebních těles, které by vhodně doplnily velmi 

slušně zpracované údaje o vývoji pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku zkušebních těles.  Přesto 

jsem toho názoru, že získaná data (a některá z nich by bylo s odstupem času nemožné získat) lze 

zpracovat i později. V případě pokud se autor rozhode pokračovat v práci na daném tématu i 

v budoucnosti, mohou data získaná v průběhu bakalářské práce, doplněná o další typy analýz a jejich 

výsledků, být velmi užitečná, zejména pokud v průběhu času získá autor více zkušeností z danou 

problematikou. 

 

 

 



Autor přistupoval k práci poměrně zodpovědně a věnoval jí poměrně velké úsilí. Bohužel formální 

kvalita práce a také neúplné „vytěžení a zpracování“ všech získaných dat bylo zapříčiněno tím, že si 

autor nechal poměrně málo času na závěrečné zpracování práce a finální verzi práce předložil i 

školiteli až na poslední chvíli. Vhledem k tomu, že autor v časovém stresu, kromě oprav stávajících 

chyb, vytvářel také chyby nové, zejména ve formálním zpracování práce, lze bakalářské práci 

vytknout řadu nedostatků. Ve spěchu například autor nahrál do aplikace SIS neopravenou verzi práce. 

A protože k nahrání došlo až téměř na poslední chvíli, nebylo možné již nahranou verzi vyměnit za 

opravenou. I z tohoto důvodu je zařazení některých kapitol jak v teoretické, tak v praktické části ne 

zrovna optimální a někde se dokonce některé kapitoly dublují. Navíc autor měl vlastní představu o 

uspořádání obou částí práce, které plně neodpovídalo představám školitele. Mněl proto ale své 

argumenty, takže jsem se snažil představy autora o uspořádání práce akceptovat.  

 

Přes všechny nedostatky bakalářské práce autora Josefa Velebného konstatuji, že práce splňuje 

náležitosti kladené na bakalářskou práci, kterou autor zpracoval samostatně a se zájmem o 

problematiku určenou jejím zadáním, což v dnešní době není tak časté. 

 

 

 

Proto  doporučuji předloženou práci k obhajobě. 
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