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Předkládaná bakalářská práce je zaměÍena na výzkum a vývoj expanzního kotevního

materiálu na silikátové bazi sminimální pevností vtlaku 50 N.mm-2 a odolností vůči

zvýšeným teplotám. Jedná se o obsáhlejší práci o rozsahu 86 stran' Cíle práce jsou v1tnezeny

v logické posloupnosti a korespondují se zadáním práce. V teoretické části jsou popsány

všechny podstatné souvislosti s vývojem kotevní expanzní hmoty. Praktická část obsahuje

podstatný souhm silikátových hmot pro kotvení a to jak v ČR' tak zůtaniěí' Je zde uveden

obsáhlý výčet relevantních v1noblď včetně jejich popisu a komparace s vyvíjenou hmotou.

Z hlediska vývoje jsou také podstatné způsoby namáháni kotevní hmoty v reálné konstrukci'

což je rozebráno v samostatné podkapitole. Autor práce také věnoval znaěnou pozornost

vlastnostem a zkoušení vyvíjené hmoty a to jak včerstvém, tak zfurdlém star,'u vč.

trvanlivosti. Dále je uveden návrh testování, kteý je zpracován formou přehledného

schématu, ze kterého jasně plyne posloupnost vývoje kotevní expanzti hmoty. Při návrhu

surovinových směsí autor vza| v potaz všechny předchozí poznatky a zjištění, z ěehož

následně vyplynuly ověřovací receptury. U těchto vybraných směsí byly posouzeny záklaďní

ýzlká|ně-mechanické parametry, dá|e expanzní vlastnosti a rovněž teplotní odolnost, jejicltž

výstupy jsou podrobně rozebrány v diskuzi výsledků. Zuvedeného závěrujednoznačně plyne,

že autor problematiku zpracoval na velmi kvalitní úrovni, pŤiěemŽ se jedná o aktuální téma,

které je vhodné pro navazujicivýzkum. K práci mám následující připomínky:

o pruběh křivky směsi Cao v grafu 8 (viz str' 70) nekoresponduje diskuzí výsledlď _

v grafu je jasně patmé smrštění, ovšem v diskuzi je uvedena expanze'

o místY drobné chyby _ např. Tab. 4 (spodní a homí indexy u chemických vzorců)

. chybná citace literatury, včetně v jejím seznamu.

Přes uvedené nedostatky jednoznačně doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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