
HODNOCENÍ VE'DOUCÍHo BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor baka1ářské práce:

Vedoucí bakalařské práce:

Jiřina Je1ínková

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Jiřina Jirásková zpracovala svoji bakalářskou práci na téma trvanltvost betonů

s popílky v prostředí XF. obecně jsou elektrárenské popílky pro výobu betonů jako aktivní
přírněs vyuŽívány cca 50 roků. ovšen-r jejich vylrŽití pro betony v prostředí XF s cyklickýrr
ztrrrlzor ánítrr za pňtonlnosti vody neni hlar tté r ČR 

' 
ůL'ec doporuČor'áno. přiČemŽ odbomé

pub)ikace ze zahraniČí sejednoznaČně negativnc pro toto V)uŽiti ner1sIoruji. V ČR je oršem

hlavně díky resortním předpisům MD ČR toto V}uŽití zakazováno.

Bakalářská práce je zpracována na 44 stranách ' z čehož je 20 stran věnováno

teoretrckým poZnatkům rnajícím vztah k řešené problematice.

V úvodní části jsou popsány vlastnosti vysokotep1otních létavých popílků a jejich r'liv
na Vlastnosti betonů. V další části je prostor věnován tr'vanlivosti betonů r'prostředí XF
s popílky hlavně v silničních betonech. V této části postrádárrr větší soubor zalrraničních
zkušeností, jedl-roznačně popisujících či zal'rhujících jejich vyuŽívání. Tomu odpovídá i
porněmě malý počet citované literatury, hlavně zahraniční.

Metodika praktické části byla navrŽena r'hodně pro dosaŽení poŽadovaných cílů práce.

Rozsah experimentů je poměrně rozsáhlý. Výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek a

grafil. Grafická úroveň je slušná' i kdyŽ je v práci dosti překlepů, které ovšem nesniŽují

sroZumitelnost textu. Hodnocení r'odotěsnosti (viz.tab.č.22) je poněkud negativně ovlivneno
hodnocením pouze 2 vzorků, z nichž tl 1 je v1razná odchylka. To platí pro receptury č'4 a 9.

Týo mohly byt pro hodnocení průměru vyloučeny' Při zkoušce odolnosti povrchů proti

působení CHRL se promítlo relativně nízké provzdušnění, ale současně se ukázalo negativní

působení i relativně rnalého přídavku popílků obou testoval]ých lokalit. V tabulce č. 24 jsou

uvedeny výsledky mrazuvzdomosti, ovšenr není jasné, z čeho byly koeficienty
mrazuvzdomosti počítány' Výsledky jsou dosti rozdílné, coŽ mohlo bý výrazně ovlivněno
nezkušeností při v;hobě zkušebt-rích vzorků.
Práci hodnotím známkou C/2.

Klasifikační stupeň ECTS: C72

V Bmě dne i. 6. 7014

Podpis

KlasifikačnÍ stupnice

Klas. stupeň EcTs B C D E F

Ciselná k]asifikace t,5 2,5 l 4


