
HoDNoCE'NÍ VEDoL]CíHo DIPLoMoVÉ PRÁCE

Student : Bc. Markéta Munduchová

Vedoucí : doc. Ing. Jiří BroŽovský' CSc.

Porovnání dynamických modulů pružnosti správkových hmot rystavených
teplotnímu zatížení

Cílem diplon-rové práce je porovnání d1'namických modr-rlů pružnosti správkových
hmot Vystavených teplotnírnu zatížení.

Práce má ceIkem 126 stran Včetně tabulek. grafů a obrázků a l0 stran pří|oh'
Práce je c]obře rozvrŽena do logických celků - úvod, teoretická část cíle práce.

experimentální část a závěr.

Práce sestává ze čtyř zákIadních částí. teoretické části (kap' 2). cí|e práce (kap. 3)'
experimentální části (kap. 4) a závěr (kap. 5)
_ Kaptjp]aL je teoretickou částí diplomové práce aje rozdě|ena do pěti podkapitol' které

se zabýva.jí poŽadavky na požární odolnost stavebních materiálů a konstrukcí' požadavk1

na beton z hlediska působení vysokých tep|ot a důsledky pťrsobení, popisrr je dynamické
nedestr'uktivní metody pro stanovení dynamického modulu pruŽnosti a zjišťování
porušení vnitřní struktury'

_ Kapitola 3: v této kapitole jsou popsány cíle dipIomové práce.
_ Kapitola 4 :.je experimentálrrí části diplomové práce, která sestáVá Z pěti podkapitol. které

obsahují metodiku zkoušení' výsledky zkoušek základních parametrů sloŽek správkových
hmot' složení správkových hmot, výsledky stanovení dynamických modulů pruŽnosti a
pevnostních charakteristik srovnávacích správkových hmot a správkových lrrnot před a po

působení teptotního ZatíŽení Včetně fotodokumentace stavu vzorků po ZatíŽení rťlznými
teplotami. Včásti diskuze k výsledkům experimentálních prací jsou podrobně

analyzovány dosaŽené l'ýsledky a je provedeno zhodnocení ultrazvukové impulsové a
rezonanční metody pro hodnocení porušení správkovýcl-r hmot vystavenýclr působení

vysokých teplot.
_ Kapitola 5: závěr diplomové práce. kde jsou shrnuty poznatky.jak z teoretické části' tak i

z experimentální části.

Diplomant pracoval samoStatně, respektova] nretodiku zkušebních poslupů. Práce .ie
zpracována přehlcdně, má dobrou grat'ickou úroveň' zhodnocení dosaŽených výslerlků je
vypovídající a s dopadem pro technickou praxi' Diplonová práce sp]nila stanovené cíIe'
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