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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vliv druhu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu 

Autor práce: Patricie Gajdušková 

Oponent práce: Ing. Klára Křížová, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu různých typů vláken na vybrané vlastnosti betonů. 
Teoretická část práce se v úvodu zabývá popisem základních složek obyčejného betonu a následně 
vláknobetonu. Popsány jsou jednotlivé druhy a specifika používaných vláken do betonu. Autorka 
práce se zabývá běžně využívanými vlákny a s ohledem na snižování ekologické zátěže při výrobě 
betonu, také vlákny recyklovanými např. textilní či současně hojně zmiňovaná vlákna z PET. 
Praktická část poměrně široce mapuje, na základě získaných poznatků z provedených studií, téma 
vlivu geometrie, délky a dávky vláken na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti betonu a taktéž 
na požární odolnost betonu. Experimentální část práce se vyznačuje výrobou pěti typů receptur 
betonů s konstantní dávkou vstupních surovin, avšak lišící se typem a množstvím vláken. Provedeny 
byly základní zkoušky na ztvrdlém betonu a již zmíněná požární odolnost betonu zahříváním 
zkušebních vzorků na 1000 °C. V diskuzi výsledků jsou tato získaná data vhodně komentována 
v kontextu s nabytými teoretickými poznatky z praktické části práce. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K bakalářské práci nemám zásadních připomínek. V práci se vyskytuje množství uvedených norem, 
které by bylo vhodné označit citací a pozornost by měla být věnována i správnému zápisu,  
např. ČSN EN 206+A1. Oceňuji rozsah použití zahraniční literatury a její zapracování do jednotlivých 
diskuzí. 
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Závěr: 

Bakalářská práce naplnila cíle a požadavky zadání. Použití recyklovaných vláken do betonů přináší 
zajímavý a prakticky využitelný trend stavebnictví, navíc s ohledem na životní prostředí.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


