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Tématem diplomové práce Marka Lišky je analýza možnosti stanovení korelačních
váahů pro pevnostní charakteristiky stříkaných betonů.

Rozsah diplomové práce je 158 stran textu aptáceje členěna do patnácti stěŽejních
kapitol. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku stříkaných betonů, a to jak
z hlediska jejich výroby, tak z hlediska jeho zkoušení. Teoretická část práce je poměmě
obsáhlá a je zpracována kvalitním způsobem'

Cíl práce je formulován jasně a zce\a koresponduje se zaďáním. Experimentální část
jako taková je rozdělena do tří hlavních oblastí (testování tzv. 

',nulového" 
betonu, betonu

připraveného technologií strojního stříkání a betonu zhotoveného laboratorně). Ty'to kapitoly
na sebe logicky navazqí. Metodika experimentální části práce je zptacována erudovaným
způsobem. Chybí zde ovšem podrobnější zdůvodnění dle jakého kritéria byly voleny přítlaky
pouŽívané při hutnění směsí. Rovněž tak není blíŽe popsáno' dle jakých kritérií bylo
prováděno dávkování urychluj ící přísady.

Experimentální část práce je mimořádně obsahlá. Ziskaté výsledky jsou přehledně
zpracověny formou tabulek a grafu. Pozitivně lze hodnotit způsob' kteým diplomant zvolll
při vyhodnocování získaných poznatků. Tím student ptokázal schopnost samostatně řešit
zadaný technický problém. Nicméně lze konstatovat, že některým z dosažených výsledků by
bylo vhodné věnovat se detailněji. Jedná se například o zjištění, že objemová pevnost zjíštěná
hydrostatickým vážením je o cca I0oÁ nižší, neŽ objemová hmotnost stanovená výpočtem
zrozměri a hmotnosti (např. tabulka 69 atd.). Rovněž tak by bylo vhodné detailněji se
věnovat resp. pokusit se na|ézt zdůvodnění variability ziskaných koeficientů determinace u
jednotlivých směsí atd.

I přes uvedené připomínky lze jeďnoznačně konstatovat, že diplomová práce je
zpracovéna kvalitně. Rozsah provedených experimentů je mimořádný. Diplomovápráce zcela
splnila zadéní. Ztohoto důvodu ji hodnotím známkou
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