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Název: PorovnánÍ kalibračních vztahú pro stanovení pevnosti v tlaku různých
typú betonů z nedestruktivních zkoušek

Rese.í uvedené baka a.s.e práce je 7a l-aVé p.o p,a\ ' olotoze se zabyva
porovnáním ka]lbračních Vztahů pro stanovení pevnosti V tlaku .ůzných typů betonů
z nedestruktlvních zkoUšek' V praxi]e pouŽíVání nedestrukt Vního zkušebnictví VyuŽiVané u
běžných betonŮ, u betonú spec fických jako jsou ehké, těžké Vysokohodnotné,
Vysokopevnostnía samozhutnite|né ne zcela pouŽÍVané' práVě z důVodu, Že běžne
ka]jbrační Vztahy jsou pro běŽné betony' V připadě Většího zavedení použíVán'
nedestrukt Vního zkušebnictví i pro tyto specifické betony Vldím Ve ký přínos proto, že není
nutné zeslabovat konstrukce odběrem zkušebních tě es(např VýVrtů) a a dá e nedestruktivní
zkušebnictví použít pro inforrnatiVní zj štění pevností V t aku V čase zrání betonu V konstrukci'

Bakalářská práce sestáVá z pěti nosných částí a záVěru'
V první částijsou popsány parametry betonÚ, pro které student zjišt'ova kalibrační

Vztahy pro zjlštění pevností V tlaku
Vdruhéčásti částijsou blíŽe specifkovány zák]adníVybrané nedestruktVní metody

pro které student VyhledáVal odpovídající ka lbrační Vztahy pro určení pevnosti betonu
v tlaku

V třetí ěást] autor uVádí kalibrační Vztahy-zpracování a typy'
Ve čtvrté částijsoU uvedeny Ve třech sanrostatných kapitolách kalibrační Vztahy pro

určenÍ pevnosti V tlaku betonu pro Zkoušení oclraŽovým tvrdoměrer. Schmidt' Ultlazvukovou
mpu zovou metodou a kombinovanou rretodou sonReb' V těchto kapitolách uVádí student
ka lbrační Vztahy z nolem a literatury' pro ty druhy betonů, kte.é zde nalez|'

V páté částl se student zaměřil na porovnání ka bračnÍch Vztahů pro Výpočet
pevnosti betonu V t aku Pro porovnáníjako srovnáVací byly pouŽity kalibrační Vztahy
uvedené V csN ka bračníVztahy z odborné lteratury zpracované na základě zkoušek
betonŮ tuzemské provenience a Vztahy z odborné literatury' V této části jsou L]Vecleny rozdíly
mezi hodnotami krychelných pevností na Všech třech Vybraných metodách nedestruktivního
zkoušení a různých kalibračnÍch Vztahú' Tyto tabUIky hodnot jsou doplněny barevnými grafy'

V záVěru se mi líbí názor, že je třeba přl VyužíVání kalibračních Vztahů z odborných
publikací pi'jstupovat obezřetně a zejrnéna pro jiné než obyčejné betony oVěřit tyto Vztahy
srovnáVacími zkouškarnl na zkušebních tělesech

Kladně hodnotím přístup k térnatu a provedenÍVyhodnocení z]štěných
Výsledků práce'

Před ožená práce je slušně Vypracována. student téma páce zv|ád dobře a proto
hodnotírn práci c
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