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Diplomantka se Ve sVé práci s názvem ,,Porovnání dynamických modulů pružnosti spráVkových hmot
Vystavených teplotnímu zatížení" podrobně Věnovala problematice 5práVkových hmot z pohledu změn jejich

dynamických modulů pružnosti V záVislosti na míře působení teplotního zatížení. Na zkoumaných srovnávacích
Vzorcích byly sledovány jak samotné hodnoty dynamických modulů pružnosti, tak jejich změny, a to po
jednotlivých expozicích při teplotách od 2oo"c až do 8oo'c. DYnamjcké moduly pružnosti byly zjišťovány

ultrazvukovou impulsovou a rezonanční metodou' spolu s primárními sledovanými Veličinami, byly zjišťovány i

relativní dynamické moduly pružnosti, které se s úspěchem využívají při hodnocení a ZkoušenÍ odolnosti hmot,
proti zmrazování a rozmrazouání, porušením Vnitřní 5trukturY smě5í.

Práce má celkem 126 stran Včetně tabulek, fotodokumentace, grafů a 10 stran příloh' DiplomoVá práce je

pečlivě strukturovaná a sestáVá se z částí ÚVodu, Teoretické části, části Cíle práce, roz5áhlé Experimentální
části, která obsahuje i diskusi k výsledkům zkoumánía Závěru'

Teoretickó část 'ie rozdělena do pěti oblastí. Autorka 5e zde podrobně Zabývá požadavkv na požárni

odolnost stavebních materiálů a konstrukcí, základními požadavky na beton, popisuje VliV VYsokých teplot na

beton z hlediska změn V jeho 5truktuře a fyzikálně-mechanických charakteristikách' Popisuje prlncipy, metodiku
zkoušenía principy lryhodnocenívýsledků měřeníultrazvukovou impulsovou a rezonanční metodou.

Experimentólní ěóst je opět rozděIena do pěti logických oblastí;
a) Metodika zkoušek - zde jsou popsány postupy měření a zkoušení, které zohledňují požadavky příslušných
českých technických norem'
b) Základní parametrv složek spráVkovÝch hmot _ zde jsou uvedeny Výsledky zkoušek různých pojiV a kameniva
použitého pro jednotlivé správkoVé hmoty.
c] 5ložení soráVkovÝch hmot _ Zde je uVedeno 5loženíjednotliVých správkových hmot; V rámci experimentálních
prací byly zkoumány správkové hmoty s pojivem na bázi portlandského slínku, s hlinitanovým cementem a byly
Využity i dVě průmysIově vyráběné spráVkové hmoty.
d) VýsledkV zkoušek spráVkovÝch hmot zde jsou formou tabulek zpracovány výsledky zkoušek a na fotografiích
je zdokumentoVán staV spráVkoVých hmot před teplotním zatížením a po VystaVení působení různých teplot-
e) Diskuze vÝsledků _ je obsáhlá, zpracována korektně a sVysokou odbornou erudicí. obsahuje jednak

zhodnocení !Ýsledků zkoušek Vybraných správkových hmot, tak porovnání dynamických a relatiVních
dynamických modulů po teplotním zatížení a porovnání změn dynamických modulů pružnosti snormovou
křiVkou pro betony.

Dotoz: Do jaké míry je využitelný postup dle čsN 73 13s0 ,,Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazovóni a
rozmrazovóní - PorušenÍ vnitřní struktury" pro hodnocení míry porušení spróvkových hmot v důsledku působení
vysokých teplot?

v závěru diplomové práce jsou spráVně logicky shrnuty a Vyhodnoceny poznatky teoretické
i experimentální části'

Předložená diplomová práce je zpracována na velmi vysoké úrovni a splnila tak stanovené cíle.
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