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Bakalář Michal Skřivánek zpracoval svoji bakalářskou práci rua vyvoj

samozhutnitelných betonů (SCC) s rychljrrni náběry pevností a modulů pruŽnosti. Vyroba

SCC betonů je běŽně zavedená a známá i v ČR. Zatím se výrazně nevěnovala pozornost

moŽnosti vyvinout SCC s rychljrrni náběry pevností a souvisejících modulů pruŽnosti, ovšem

pÍt zachování pohyblivosti a tekutosti v čerstvém star,.u po nutnou dobu do uloŽení.

Cílem této práce bylo právě prostudovat zallranlčni zdroje odborné literatury zaměÍené na tuto

problematiku poté v experimentální části ověřit reálné moŽnosti urychlování tvrdnutí SCC
v čase do72 hodin odzamichání.

Bakalářská práce je zpracována obzvláště pečlivě, jeji rozsah převyšuje vysoko

požadavky' obsahuje celkem 91 stran textu' Velmi rozsáhlá a odborně fundovaná je už

teoretická část' která čitá 54 stran' Zde bakalář zásadní objem věnoval popisu moŽností

urychlování tvrdnutí cementových betonů, výběru vhodných vstupních a následně chování

těchto urychlených betonů v čerstvém í zatvrdlém star,'u. Tato část je odborně velmi dobře

zpracována. Výběr a mnoŽství použttých zdrojů, pŤevážně zal'raniění odborné literatury

svědčí o pečlivém nasťudování svěřené problematiky. V této části ptáce, která je i výborně

graficky zpracována. nemám žáďné připomínky.

Experimentální část je zpracována na dalších 35 stranách. V této části bakalář

vypracoval metodiku řešení práce a celkový rozsah experimentu, dále navrhnul 2 receptury

SCC pro pevnostní tÍidy C45l55 a C50l60 jako referenční záměsi. od renomovaných vytobců

přísad vybral vhodné kombinace plastifikačních a urychlovacích přísad, které následně

porovnal na souboru zkoušek čerstvých i zatvrdlých betonů' Získal tak široký rozsah

výsledlai, který podrobně charakterlzuje jejich chování v čase do 72 hod a dopady na

vlastnosti betonů. U čerstvých betonů provedl komplexní posouzení všemi testy pro testování

reologie SCC s velmi zajímavými výsledky. Hodnoty mechanických vlastností pečlivě

zpracoval do graflr, tato měření doplnilzkoumáním mikrostruktury.

Práce má výbornou úroveň, navrhuji ji dále ocenit a hodnotím známkou Al7.
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