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 Pan Bc. Radomír Michniak se ve své diplomové práci s názvem „Možnosti využití rozptýlené 

výztuže pro konstrukční betony“ věnuje zejména vlivu odlišného množství polypropylenových vláken 

v betonu a na jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti. 

 Diplomová práce je členěna do dvou hlavních směrů, kterými jsou část teoretická a část 

věnující se experimentálním zkouškám. 

 V teoretické části diplomové práce, která je členěna do 3 kapitol (úvod, cíle práce a teoretická 

část). První dvě kapitoly nás obecně seznamují s počátky betonu, možnostmi použití vláken do 

betonu, vývojem materiálů a teoretickou úvahou nad využívaností tohoto materiálu. Cíle práce 

vytyčují požadavky na provedené experimentální zkoušky a jejich následné vyhodnocení včetně 

navržení fiktivního nosníku, jeho statické posouzení a MKP simulaci prvku. 

 Třetí kapitola je obsahově zaměřena na teoretický popis všech materiálových složek 

používaných při výrobě vláknobetonu, jak z hlediska hmot používaných při výrobě betonu a 

vláknobetonu, tak také jednotlivé typy vláken. Součástí kapitoly je stručný teoretický popis softwaru 

Atena2D pro MKP analýzy betonu. 

 Ve čtvrté, experimentálně zaměřené kapitole se diplomant věnuje jednak výrobě zkušebních 

těles z hlediska druhu a počtu jednotlivých vzorků. Dále jsou zde prezentovány jednotlivé výsledky 

získané z laboratorních zkoušek. Součástí kapitoly je provedený statický výpočet navrženého 

fiktivního nosníku a také numerická analýza tohoto prvku provedená v softwaru Atena2D. 

 V závěrech práce jsou shrnuty výsledky prezentované v předchozí kapitole. V předkládané 

diplomové práci je dále příloha obsahující naměřená data z laboratorních zkoušek. 

Dotazy a připomínky: 

- v kapitole 4.6.6 na str. 43 je uvedeno „Po dokončení měření bylo provedeno plynulé zatěžování 

až do porušení zkušebního tělesa. Pokud se pevnost vzorku lišila o více než 20 % od pevnosti v 

tlaku, měření se zopakovalo.“ Jak je toto míněno? 

- jak lze vysvětlit velmi výrazné rozdíly mezi referenčním betonem a vláknobetony v případě 

statického modulu Esc stanoveného ze zkoušek lomových parametrů betonu? (str. 59) 

- proč je použita ocel B 410 B, když je uvažována pevnostní třída betonu C 50/60? 

- ve statickém výpočtu je špatně spočtena výpočtová pevnost oceli fyd, správná hodnota by měla 

být cca 356,5 MPa 

- jak by se dalo postupovat ve statickém výpočtu v případě použití betonu s vlákny? 

 



 Diplomová práce je zpracována na velmi dobré odborné i grafické úrovni. Jednotlivé kapitoly 

jsou přehledně členěny, tematicky i obsahově na sebe vhodně navazují. 

 V práci oceňuji především její praktickou část, která z hlediska rozsahu prováděných zkoušek je 

více než dostačující.  

 Chyba ve statickém výpočtu z hlediska výpočtové pevnosti oceli je pro výpočet únosnosti prvku 

zásadní. Ve statickém výpočtu není uvažováno s vláknobetonem. 

 Mírné nedostatky spatřuji v závěrech práce, které by mohli být více propracovány. Chybí mi 

zde rozsáhlejší úvahy a komentáře o naměřených hodnotách a jejich vzájemnému porovnání. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci jako zdařilou a navrhuji udělit hodnocení: 
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