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 Bc. Aneta Novotná se ve své diplomové práci s názvem „Možnosti využití rozptýlené výztuže 

pro lehké konstrukční betony“ zabývá možností využití rozptýlené polypropylenové výztuže za 

účelem zlepšení vybraných fyzikálně mechanických vlastností lehkých konstrukčních betonů.  

 Diplomová práce je členěna do tří rovin, a to roviny teoretické, která je obsahově velmi 

rozsáhlá, roviny experimentální pojednávající o provedených laboratorních zkouškách a části 

obsahující statické výpočty. 

 V teoretické části diplomové práce jsou popsány jednotlivé používané složky betonové směsi 

s lehkým pórovitým kamenivem, základní materiálové charakteristiky lehkých betonů, vlákna do 

betonu a lehké vláknobetony a jejich užití v praxi. Součástí kapitoly je teoretický popis prováděných 

laboratorních zkoušek. 

 Ve čtvrté, experimentálně zaměřené kapitole se diplomantka věnuje jednak výrobě zkušebních 

těles z hlediska druhu a počtu jednotlivých vzorků. Dále jsou zde prezentovány jednotlivé výsledky 

získané z laboratorních zkoušek.  

 Součástí kapitoly je provedený statický výpočet navrženého fiktivního nosníku a také 

numerická analýza tohoto prvku provedená v softwaru Atena2D. 

 Závěry práce jsou rozděleny na dílčí, které shrnují provedené experimenty a statické výpočty. 

Celkový závěr práce shrnuje vliv vláken na výsledné materiálové charakteristiky, vliv vláken na 

únosnost a deformaci navrhovaného panelu a výhody a nevýhody lehkých vláknobetonů 

z ekonomického a technologického hlediska. 

Dotazy a připomínky: 

- v práci je ve všech tabulkách v kapitole 4.3 udána směrodatná odchylka v kgm-3, ačkoliv se 

jedná o zkoušky mechanických vlastností 

- proč nebyl při výpočtu průhybu uvažován experimentální modul pružnosti betonu a byl použit 

modul pružnosti vycházející z normy pro obyčejné betony? 

- existují zkoušky, kterými by se dala prokázat orientovanost vláken v betonu? 

- mají vlákna v betonu vliv na jeho trvanlivost? 

- jakým způsobem byl uvažovaný vliv vláken v betonu v případě MKP analýzy v softwaru 

Atena2D? 

 

 

 



 Diplomová práce Bc. Anety Novotné je zpracována na výborné odborné i grafické úrovni. 

Jednotlivé kapitoly jsou přehledně členěny, tematicky i obsahově na sebe vhodně navazují. 

 Vzhledem k výše uvedenému a náročnosti při zpracování laboratorních zkoušek hodnotím práci 

jako zdařilou a navrhuji udělit hodnocení: 
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