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Bakalař David Šindelek si pro svoji práci zvolil téma zaměřené na vliv sloŽení

lehkých betonů s rozptýlenouvýztuži a výsledné vlastnosti zatvrdlých betonů. Jedná se o

výzklmmoŽností v1llžítí známýchpoznatků z oblasti tzv. vláknobetonů s ocelovyrni vlárkny

v normálních betonech pro oblast lehkých konstrukčních betonů s pevnostmi mezj 35 až 50

MPa. Tato oblast technologie betonu nenízatimpříliš zkoumána,praktické realizace v ČR
např. pro monolitické konstrukce prakticky neexistují. V současné době jsou jižv EU
k dispozici nonny pro navrhování vláknobetonů včetně zkušebních postupů a vývoření
pevnostních tříd podle tzv. výkonových diagramů. Pro oblast lehkých betonů ovšem v Evropě

zatím týo směrnice nejsou zpracovány. Proto jakýkoliv nový poznatek z chování takto

vyztužených betonů, je pro další rozvoj v této oblasti velmi důleŽitý a přínosný.

BakaltiÍ svoji práci zpracoval velmi rozsáhle. Text je rozdělen na úvodní teoretickou

část, kde na 49 stranách popsal problematiku navrhováni nevyztužených lehkých betonů,

včetně vhodnosti využívání příměsí do betonu. V části věnované vláknobetonům popsalrtuné
t}'py a chování vláken. Nové jsou poznatky týkajici se vlir,'u délky či tvaru vláken na výsledné

vlastnosti lehkých betonů. V této části prokázal schopnost pracovat s odbornou literafurou (při

prácipoužíl celkem 58 ruzných zdrojů, které patřičně citoval).

V praktické části navrhnul dvě receptury lehkého betonu pevnostních tříd LC 35138 a

LC 45150 pro třídu objemové hmotnosti Dz 1,8. Pro vyztužení pak použil ocelová Krampe

Harex v délce 50 a 60 mm V dávkách 25 a3O kď-'. otestovaltakto včetnévaiantybez
vláken 5 receptur. Mechanické vlastnosti testoval zejména na trámcích 150 x 150 x 700mm,

kde mohl obdobným postupem jako u normálních betonů zjistitpracovní diagramy. U
zkoušení čerstvého betonu mně chybí informace o vlir,.u, dávkování atvaru vláken na

konzistenci čerstvého betonu či spotřebu vody. Závěreěné vyhodnocení je velmi stručné,

postrádám zde objektivní vyhodnocení typu a dávek vláken na pevnosti v tahu za ohybu a

hlavně celé vyhodnocení pracovních diagramů, kteréjsou sice uvedeny v pŤíIoze ovšem bez

patřičného komentáře. Toto by měl bakalář vysvětlit u obhajoby práce.
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