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Diplomová práce s tématem „Vývoj požárně odolných správkových malt s jemnozrnným 
plnivem“ je zpracována v celkovém rozsahu 89 stran. 

Teoretická část práce v rozsahu cca 20 stran uvádí poznatky z relevantní odborné literatury 
a týká se požadavků na správkové hmoty pro sanace železobetonových konstrukcí, podrobněji 
pak jsou uvedeny poznatky týkající se působení extrémních teplot, zejména při vzniku požáru, 
na malty a betony. 

Experimentální část zpracovaná v rozsahu 44 stran obsahuje v úvodní části stručný popis 
zvoleného metodického přístupu a základní údaje o použitých zkušebních postupech. Následuje 
výčet a charakteristika použitých vstupních surovin, a jsou uvedeny navržené receptury 
zkoušených malt s alternativním složením pojiva i plniva. V rámci laboratorních zkoušek byly 
nejprve sledovány objemové změny malt při zrání s využitím moderní bezkontaktní metody, 
umožňující sledování objemových změn prakticky ihned od vytvoření zkušebního tělesa 
z čerstvé malty. Dále byla vyrobena zkušební tělesa, na nichž byly provedeny vybrané zkoušky, 
a to jak na tělesech srovnávacích, tak na tělesech po jejich expozici různě vysokou teplotou. 
Dále byl sledován i vliv způsobu chlazení (pozvolný či šokový) na změnu sledovaných 
parametrů. Získané výsledky jsou přehledně zpracovány formou grafů s uvedením jednotlivých 
hodnot i relativních změn vůči srovnávacím vzorkům. 

V diskusi výsledků jsou přehledně shrnuty a zhodnoceny získané poznatky týkající se 
vhodnosti typu kameniva, vlivu složení pojiva, a vlivu chlazení na míru poškození kompozitu 
po jeho expozici vysokými teplotami. V navazujícím závěru je uvedeno obecnější shrnutí 
výsledků a doporučení pro další výzkum v dané oblasti. 

V práci se vyskytují překlepy pouze v nepatrném rozsahu a nesnižují srozumitelnost práce 
jako celku. 

Celkově lze uvést, že diplomová práce splnila zadání a lze ji doporučit k obhajobě. 
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