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Název práce: Aplikace čedičové prutové výztuže v lehkých konstrukčních 

betonech 

Autor práce:  Bc. Martin Jarnot 

Oponent práce: Ing. Tereza Komárková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku aplikace prutové výztuže v lehkých 

konstrukčních betonech. Předmětem předkládané práce je experimentální ověření  

využitelnosti čedičové výztuže v konstrukčním prvku z lehkého betonu ve srovnání s běžně 

užívanými ocelovými pruty. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a celkově 

obsahuje 114 stran včetně příloh. Teoretická část v celkovém rozsahu 32 stran je věnována 

betonu, zkoušení čerstvého i ztvrdlého betonu a možnostem jeho vyztužování. Praktická část 

obsahuje 77 stran, ve které je velmi stručně popsán a podrobně dokumentován laboratorní 

experiment.  V závěru jsou popsány dosažené výsledky a provedeno celkové hodnocení. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Přestože předložená práce splňuje požadavky na diplomovou práci, na první pohled je znát, 

že byla zpracována v časové tísni. Od toho se odvíjí i několik nedostatků práce. V teoretické části 

se student věnuje zkoušení betonu a popisuje možnosti vyztužování betonu kovovými i 

nekovovými výztužemi. Nicméně zde postrádám kapitolu o čedičové výztuži, která je 

předmětem provedených experimentů v praktické části práce. V podstatě nekovovým výztužím 

je věnováno pouze půl stránky. Za velmi nedostačující považuji práci s odbornou literaturou, 

jejíž seznam obsahuje v celku 2 normy, troje skripta a 3 internetové odkazy. Zcela chybí citace 

norem (ČSN EN 123502 – 8, ASTM V 173, ČSN EN ISO 148-1,…), dále některých obrázků a 
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převzatých tabulek z norem. Z grafického hlediska není práce moc pečlivě zpracována, některé 

obrázky jsou těžko čitelné, některé obrázky se duplikují (viz. Obr. 11 a Obr. 12). Ne vždy student 

používá odbornou terminologii (např.: “význačná mez kluzu“, „destrukční zkoušky“, „pracovní 

diagram“, „přetažení tyče“, „proražení tyče“, apod.). V praktické části je velmi stroze popsána 

příprava experimentu. Spíše se dá říci, že se jedná o fotodokumentační část, jelikož ze 77 stran 

přes 60 z nich obsahuje pouze fotografie z laboratorního měření. V závěru práce je provedena 

diskuze dosažených výsledků měření, která zahrnuje porovnání laboratorních zkoušek na 3 

typů překladů z lehkého betonu s různým druhem vyztužení. Chybí vyhodnocení provedených 

zkoušek a diskuze výsledků. Přílohami práce jsou výrobní dokumentace překladů. V práci se 

nachází velké množství gramatických chyb a její teoretická část je psána spíše heslovitě, nikoli 

jako souvislý text. Dosaženými výsledky měření jsou uváděny pouze diagramy získané 

z průběhu laboratorních zkoušek. 

Připomínky a dotazy k práci:  

K práci mám následující připomínky a dotazy:  

 zavádějící číslování kapitol (až na 6 úrovní!), přičemž nejsou všechny uvedeny v obsahu 

práce 

 v textu chybí odkazy na obrázky; špatně zvolený popis tabulek  

 chybí seznam zkratek, zkratky nejsou vysvětleny ani v textu  

 v kapitole 1.3 chybí popis stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

 u výkresu vyztužení překladů P1 a P2 nekoresponduje pohled z boku s příčným řezem 

překladu    

 

1. Na str. 21 uvádíte, že u ztvrdlého betonu nejčastěji rozlišujeme pevnost v tlaku a 

v příčném tahu. Prosím odůvodněte toto tvrzení.  

2. Jaké jsou požadavky na minimální krycí vrstvu nekovových a kovových výztuží? Jaký vliv 

má krycí vrstva na výsledky maximální pevnosti v tahu za ohybu?  

3. Vysvětlete termín „pracovní diagram“ a „deformační diagram“. 

4. Jakým způsobem se stanovuje jmenovitý průměr kovové žebírkové výztuže?  

5. V závěru práce tvrdíte: „I přes větší deformace a trhliny jaké jsou možné vidět u vzorků 

s kompozitní výztuží je možné tyto konstrukce použít, avšak právě pro vznik trhlin se 

nehodí do nějakých reprezentačních prostor či prostor kde by tyto trhliny kazily pohled 

na celkovovou konstrukci“. Opravdu je vznik trhlin u kompozitní výztuže pouze 

estetickou vadou? 

 

Závěr: 

Přes popsané výtky práce splňuje požadavky na diplomovou práci a hodnotím:  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  17. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


