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Diplomová práce Bc. Marka Lišky s názvem ,,Možnosti stanovení korelačních vztahů pro
výpočet pevnosti střftaného betonu" se zabývá shrnutím dosavadních poznatků mapující
vyvoj v oblasti testování střftaných betonů. Práce se zabýá zejména možnostmi přípravy a
následného testoviání střftaného betonu postupem výoby v běžné laboratorní míchačce a
následným hutněním pomocí vibrace a mírného přítlaku. Tento postup by mohl bý
alternativní variantou pro návrh a zkoušení stříkarrých betonů připravených strojně.

Diplomová práce má 158 stran a je přehledně členěna do patnácti kapitol. V teoretické části
jsou přehledně shrnuty dosavadní poznatky o stříkaném betonu, týkající se nejen požadavků
na vstupní suroviny, ale také návrhu, výroby a testoviání střftaných betonů. V rámci popisu
fyzikálně mechanických zkoušek prováděných na stříkaném byly souhrnně popsány všechny
možnosti zkoušení ěerstvého a ztvrdlého střftaného betonu. Znaěná ěást byla věnována tzv.
mladému střftanému betonu.

V experimentáIní práci se student zabyvá posouzením vlastností stříkaných betonů
připravených pomocí ruzných metod výoby. Byly srovnávány výsledky vlastností
dosaŽených na stříkaném betonu aplikovaném strojně, pomocí trysky a betonu připraveném
v laboratorní míchačce a hutněném pomocí běžně dostupné laboratomí hutnící techniky
(vibrační stůl v kombinaci s definovaným přítlakem). Bylo namíchiáno a odzkoušeno několik
sérií střftaného betonu s různou dávkou urychlovací přísady (5,7 a 9%o z mnoŽství cementu).
Sledovány byly základní vlastnosti, jako je pevnost mladého střftaného betonu, vývin
pevností v tlaku ztvrdlého betonu v čase, objemové hmotnosti a nasákavost betonu. Pomocí
těchto zkoušek bylo možno stanovit, zďa existuje nějaká závislost mezi vlastnostmi
dosaženými při rtlzném způsobu výroby střftaného betonu. Dosažené výsledky byly
vyhodnoceny a následně byla posouzena souvztažnost mezi sledovanými parametry, zejména
niffistu pevností mladého střftaného betonu.

Předložená diplomová práce splnila většinu cflů starrovených zadáním. Grafické zpracování je
přehledné, práceje doplněna přehledem literatury. Větší pozornost však měla bý věnována
obsahlejšímu popsání metodiky prováděných prací. Zároveň mělo bý vyhodnocení a závěty
práce více zaměřeno na detailnější zdůvodnění dosažených korelačních vztahů a rozptylům
v těchto sledovaných souvztažnostech. Přes zmínění připomínky hodnotím diplomovou práci
Bc. Marka Lišky známkou
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