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Diplomová práce Viktora Vlče byla zpracovánana téma ,,Yyužitímikro a
nanotechnologií pro vyvoj ultra vysoce pevnostních a vysokohodnotných betonů,,. Týo
technologie jsou v současnosti nejprogresivnější technologie v tomto óuo-. obdobné
experimentální testování nanočástic pro vyrobu betonů' nebylo ještě v ČR prováděno.
Ztohoto pohledu se jedná o velmi cennou apro rozvoj vědního ob oru zajíÁavou zkušenost.
Celkový rozsah práce (110 stran texfu) převyšuje obvyklý rozsah diplomtvých prací.

Práce je rozčleněna na část teoretickou, která je velmi obsažná (54 stran) a obsahuje
velmi za1ímavé a nové informace hlavně o uhlíkových nanotrubičkách. Je zŤejmé,Že autoi se
s řešenou tématikou po stránce teoretické podrobně seznámil, o ěemž svědčí i obsáhlý seznam
použité a citované literatury, včetně zaÍ^raniěních zdrojů. Citace literatury jsou V textu
uváděny, grafická úroveň celé práce je velmi solidní, texty jsou 
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na sebe navazují. K této části práce nemám žádnépřipomínky, ani k jeho jazykovéformě.

Část experimentální je uvedena definováním cílů práce a metodikou provádění
jednotlivých etap. Zde oceňuji diplomantor.'u iniciatir.u pro výešení rozmiciání ultrajemných
CNT částic jím navrženým postupem, kteý se ukázal poměrně vhodný a ekonomický
nenáročný.

V kapitole 2 chybí hodnoty dosažených konzistenci, cožponěkud komplikuje reá1né
posouzení vlir''u nanočástic jak na zpracovatelnost, tak i na výsleáné fyzikálně-mechanické
vl astno sti zatv r dlý ch b etonů.

V kapitole 3 mohla bý uvedena podrobnější charakteristika pouŽitého metakaolinu a
ostatních příměsí, minimálně jejich granulometrie či měrnýpovrch. Tabulka 77,vekteré je
sloŽení jednotlivých záměsí, je poněkud nepřehledná. Velmipo zitjvněpřekvapující jsou
výsledky odolnosti povrchů Vuči CHRL, cožby zas\oužilo zdůvodnění aiploďanta u
obhajoby.

Závěrečné shrnutí je vzhledem k rozsahu experimentálních prací velmi stručné, hlavně
schazi komentáře k výsledkům studia charakteru pórové struktury á sledování metodou REM
a jejich vztah k zjištěným fyzikálně-mechanickj.rn vlastnostem.
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Klasifikační stupeň ECTS : B/I,5 ! /"''
i(
't)

V Bmě dne 19.1.2012

Podpis


