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Bakalářská práce je napsána na téma vyuŽití druhotných surovin pro výrobu modemí

technologie samozhutnitelných betonů. Práce je klasrcky rozdělena na část teoretickou a

experimentální. Celkový rozsah je na běŽný koncept bakalářských prací v1'razně větší _ práce

má celkem 87 stran včetně příloh.

Teoretická část má 52 stran textu. obsahově je zarněřena r-ra rešerši zejména ze

zahraničních zdrojů zkoumající řešerrou tématiku. Solidní je pouŽiý zdroj převáŽně

zahranlční odborné literatury. Podrobně jsou popsány vlivy jednotlir.ých sloŽek na vlastnosti

hlavně čerstvých betonů' Nejrozsáhleji se bakalářka věnovala příměsím do betonů, bez nlchž
nelze kvalítní SCC ekonomicky a ekologicky vyrábět. Jako relativně nové lze povaŽovat

vyuŽívání jemných částic vznikajícíolr z broušení kerarnických pá1ených v1hobků a jemně

mletého betonového recyklátu. Týo typy příměsí zatírn nejsou v ČR pro vj.robu SCC
vyuŽívány a chybí rovněŽ jakékoliv teoretické i experirnentální zkušer-rosti' Zajímavé jsou i

poznatky věnující se vlivu jednotlivých typů příněsí na trvanli\'ost SCC v ruzných třídách

agresivních prostředí např. při působerrí karbonatace' chloridových iontů či kyselin. K této

části nemám Žádné zásadní připomínky.

Grafická úroveň celé práce jc vc]mi dobrá. práce je napsaná ve s1or'enském 1azyce, takže

k jazykové stránce se nevyjadřuji.

V praktícké části je na úvod definován cíl práce a to ověření moŽt-tosti výoby SCC
nízkých pevnostních tříd C 16120 a C 20/25 s různýnni odpadními příměserni.

Při testecl-r čerstvých betonů se potvrdil Výrazný dopad ruzných typů příměsí na

pohyblivost betonů' zejména v čase 30 a 90 minut od zamíchání. U zatvrdlých betonů je
přínosné Zjištělrí Výazné pucolánové aktivity keramického prachu'

V další části bakalářka ověřila moŽnosti v;hoby SCC o pevnostech splňujíci zadané

pevnostní třídy o vyhovujících reologických vlastnostech čerstvých SCC. K práci nemá žádné

zásadní připomínky. Cíl práce byl splnělr v celém rozsahu. Práci hodnotírn {iárnkou A' L.
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