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Předložená diplomová práce „Vývoj a zkoušení vysokohodnotných betonů pro subtilní 

konstrukce“ zpracovává zadanou problematiku přehledným způsobem a v rozsahu 

odpovídajícím požadavkům na diplomovou práci. 

Všechny cíle práce byly splněny a lze konstatovat, že tato diplomová práce přispěla 

k rozvoji poznatků v oblasti navrhování a zkoušení vysokohodnotných betonů i jejich 

praktických aplikací. 

Teoretická část je zpracována přehledně, téměř encyklopedicky jsou zde popsány 

jednotlivé složky pro výrobu vysokohodnotného betonu i technologie výroby, uložení a 

ošetřování HPC. Následuje kapitola stručně popisující dosavadní aplikace HPC na našem 

území, a to zejména v mostních konstrukcích. Teoretickou část uzavírá kapitola s přehledem 

metod zkoušení. 

Experimentální část je přehledně strukturovaná a obsahuje údaje o použitých betonových 

směsích, výrobě zkušebních těles, jejich uložení a prováděných zkouškách. V tabelární a 

grafické formě jsou zde souhrnně uvedeny výsledky provedených experimentů a popsány 

dílčí závěry. 

Zpracování grafů je velmi názorné, ovšem u tabulek, které jsou vesměs umístěny do 

příloh, bych doporučoval mírně upravit formátování pro zvýšení přehlednosti. 

K diplomové práci mám následující poznámky: 

a) Teoretické části by prospělo doplnění přehledu metod a názorné obrázky či fotografie, 

rovněž kvalita naskenovaných či kreslených obrázků by mohla být vyšší. Totéž platí i 

pro část experimentální (foto a jejich kvalita).  

b) V části grafů (např. 3.2 až 3.5) by bylo vhodné doplnit popis os o označení receptur. 

c) Systém značení receptur je málo přehledný. 

d) Dokumentace výroby betonových prvků byla umístěna do přílohy, vhodnější by byl 

přesun do hlavní části práce. Stejně tak do hlavní části patří výsledky akustické emise. 

 

V rámci obhajoby by měla diplomantka zodpovědět následující dotazy: 

1) Na str. 10 je popsán požadavek na trvanlivost 300 cyklů a hodnota větší než 0,8. Podle 

jaké normy se trvanlivost zkouší a pro jakou vlastnost je požadována hodnota 0,8? 

2) V grafech 3.1. až 3.5 je uváděn obsah sušiny, který však není v textu řádně vysvětlen - 

o co se jedná?  

3) Jak je možné vysvětlit zcela opačný vývoj pevností v tahu ohybem u různých cementů 

(Mokrá, Rohožník)?  
 

Celkově lze konstatovat, že práce obsahuje značné množství výsledků přínosných pro 

rozvoj dané problematiky. Práci by však prospělo po stránce obsahové rozšíření komentářů 

výsledků a po stránce formální o něco lepší grafická úprava, zejména množství a kvalita 

dokumentačních fotografií. Práci proto hodnotím: 
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