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Bakalářská práce Martina Berčíka s názvem ,,Možnosti vytlžiti Ňzných druhŮ příměsí

v technologii stříkaných betonů" se zabývá shmutím dosavadních poznatků mapující vývoj v oblasti

technologió stříkaných betonů. Práce shmuje především dosavadní poznatky z oblasti návrhu a výroby
stříkaného betonu a sleduje možnosti vyúiti rizných druhů inertních či aktivních příměsí jako

ěástečné nálrrady pojiva v tomto do jisté míry specifickém druhu betonů.

Bakalářská práce má rozsah 65 stran a je přehledně rozdělena na několik částí. V neposlední řadě

práce obsahuje také experimentální část zabývající se návrhem a výrobou sťíkaných betonŮ,

i použitím ruzných druhů příměsí jako částeěné náhrady pojiva. V první ěásti se student věnuje shrnutí

poznatků a obecné teorii o stříkaných betonech. Jsou zde popsány základni způsoby rYroby a zkouŠení

itříkaného betonu. V kapitole Cementy pro stříkané betony se student zaměřil na moŽnost náhrady

portlandského cementu CEM I za portlandský cement směsný CEM II, h,tery již ve své podstatě ruzné

druhy příměsí obsahuje. Následně je v práci popsána celá škála příměsí, včetně jejich vlastností, které
jsou ve větší nebo menší míře použitelné pro sďíkané betony. Na závěr teoretické ěásti je uveden popis

základnich zkoušek prováděných na sťíkaném betonu od jeho vYroby až po zkoušky prováděné na

betonu ve ztvrdlém stavu.

Experimentální část doplňuje shrnutí poznatků získaných v části teoretické a je zaněÍena zejména
na návrh, qýrobu a zkoušení stříkaných betonů připravených laboratorně, s použitím příměsí jako

ěásteěné náhrady pojiva. Sledovány byly základní vlastnosti, tj. pevnost mladého stříkaného betonu,

pevnosti Ťvrdlého betonu, posouzení odolnosti proti tlakové vodě a odolnosti proti působení vody a
chemických rozmtazoyacích látek. Stejné vlastnosti byly sledovány rovněž na refereněním betonu bez
příměsi a tzv. nulovém betonu. Dosažené qýsledky byly přehledně shrnuty a porovnány v tabulkách a

grafech.

Bakalářská práce splnila vytyčené cíle. Grafické zpracováni je přehledné, práce je doplněna
přehledem literatury. Práce obsahuje drobné překlepy a chyby v popisu tabulek. Doporučuji ohodnotit
bakalářskou práci Martina Berčíka klasifikačním stupněm:
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