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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

Vývoj speciálních vysokopevnostních
objemovými změnami

Milan Meruňka
prof.Ing. Rudolf He!a, CSc.

Popis práce:

Bakalářská práce se zabývá tématikou objemorných změn vysokopevnostních betonů a možností
jejich redukce. Celá práce je rozdělena na dvě ucelené části, teoretická a praktická část, které suým

rozsahem a náplní prokazují dobrou orientovanost autora v dané problematice.

V teoretické části jsou dobře a srozumitelně rozebrány všechny procesy možných objemouých
změn betonů a možné redukce těchto negativních objemových změn pomocí použití příměsí či

přísad. Autor prokázal dobrou práci s odbornou tuzemskou i zahraniční literaturou při podložení
jednotlivých tvrzení uýsledků již provedených experimentů,
V praktické části, která je logicky a přehledně členěna byly popsány použité vstupní suroviny,

výroba a provedené zkoušky dvou pevnostních tříd vysokopevnostních betonů. Nabyté výsledky
zkaždého experimentu autor práce shrnuje v diskuzích výsledků a snaží se analyzovat a porovnávat

tyto uýsledky s obecnými úsudky i uýsledky studií citovaných v teoretické části práce. Jednou
zkapitol praktické částije kapitola Možné příčiny nbkých pevností, ve které se autor práce pokusil
najít a objasnit důvody nedosažení požadovaných pevnostní betonů v souladu se zadáním práce.

Bakalářská práce na svém konci obsahuje názornou fotodokumentaci prováděných experimentů a
technické listy použitých surovin.

betonů s nízkými

je velice dobrá. Jako velice pozitivní
cementov}ch pastách (nebyly v zadání
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x D n n
2. přístup autora při zpracování práce x ! D D
3. vvužitíodborné literaturv a oráce s ní x ! D D
4. Formální, qrafická aiazvková úprava práce x D ! l
5. splnění požadavků zadání práce x D ! i]



práce), díky čemu se autorovi podařilo velice podrobně a věcně sPrávně stanovit doPad PouŽit'ých

protismrštbvacích přísad na hydrataci a smrštění. Dále jako pozitivní hodnotím zamYŠlení studenta

nad analyzovanou problematikou, což se kladně odráži v diskuzích rnýsledkŮ i celkovém závěru

práce. Dosažené rnlslědt<y jsou pozitivním přínosem pro příPadný dalŠÍ rnýzkum i odbornou Praxi.
'gakalářskou 

práci na zaruaác rnýše psaného hodnotím klasifikaČním stuPněm A/t.

Dotary k práci:

. Jaké by bylo vaše případné doporučení pro optimální dávkování sRA ?

. V čem vidíte největší slabinu při betonáži vysokopevnostních betonŮ z hlediska rrzniku

smršťovacích trhlin?

oProjakouaplikacibystedoporučilpoužitítěchtoSRA?
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