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STUDIUM PoŽÁnnÍ onoLNoSTI BEToNŮ
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Bakalařská práce Veroniky ondryášové je věnována problematice požámí odolnosti
betonů pro tunelová ostění. Bakalářská práce je zpracovélna v rozsahu ól stran.

Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a ěast praktickou' V teoretické části
autorka bakalrářská práce uvádí poznatky o odolnosti betonu v funelech a zabývá se chováním
jednotlivých sloŽek betonu při působení vysokých teplot. Přínosné jsou zejména informace o

protipoŽární ochraně v tunelech a o Královopolských tunelech. V experimentální ěásti práce
je proveden návrh receptur betonů pro tunelová ostění' Jsou uvedeny výsledky vlastrrostí

betonů po 7 a 28 dnech. Autorka provedla zatižeru vybraných betonových zkušebních vzorků
v elektrické peci a přímým plamenem. Experimentální ěást práce je přehledně zpracována, je
provedena fotodokumentace betonů po působení vysokých teplot.

K práci mám týo dotazy:
V kapitole ,,4'4.2.2. Teplotní zatižen v peci" jsou uvedeny fotografie vzorků betonů

po teplotním zatižent na 600 "C a na 1000 "C a je popsán vzhled vzorků po zatižeti na týo
iep|oiy. Byly sledovány také změny fyzikálně-mechanických vlastností betonů po teplotním
zatžíeni?

Vkapitole ,,4.4.4. Teplotní zatiženi přímýrrr plamenem" je uvedeno, že po provedení

zkoušky působením přímého plamene pomocí hořaků byla ,,provedena fotografie na

tomografu vzorku zatiženéha a nezatíženého plamenem". V práci týo fotografie nejsou

uvedeny.
Při zatižení přímým plamenem není uveden záanam teplot v čase ani dosažená

maximální teplota.
V kapitole ,,4.5' Navržerrá metodika zkoušek testování" postrádám rešerši podkladů,

ze kterých vychéní návrh metodiky zkoušek testování a porovnání s dosavadními postupy

testování odolnosti betonů vůči působení vysokých teplot-

Nejsou uvedeny zd1oje informací u grafu 1, tabulek 2,3, 4 a obrázků 1,2, 3.

Autorka zpracovala uvedenou problernatiku d|e zadém' Bakalařskou práci hodnotím

klasifikačním stupněm B 1,5.
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