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Bakalářská ptáce Lukáše Rundta je zaměÍena na velmi perspektivní obor technologie

betonu, ěímž je vyvoj ultravysoce pevnostních betonů (UHPC) a současně i tzv. rcaktivních

práškových kompozitu (RPC). V současné době jsou dostupné solidní teoretické informace o

jejich metodikách navrhování a principech fungování. Jsou známy i rŮmé přístupy ke složení

těchto vysokohodnotných silikátových kompozitů a následně i moŽnosti dosaŽení

mechanických vlastností zatvtdlých kompozitů. Hranice dosaŽení pevností vtlaku a hlavně

v tahu za ohybu se neustále posouvají nad dříve zce\anereálné meze. V ČR se prakticky tyto

mateiály v podstatě nevylžívají, i když jejich možnosti jsou známy' Překážkou je jednak

jejich vysoká cena a jednak minimální zkušenosti z praktíckých rcalizací. Z tohoto pohledu je

volba tématu velmi aktuální a chvályhodná.

Práce je zpracována na celkem 64 stranách, z čehož teoretická část obsahuj e 42 stran

textu. PÍi zpracováni této části bakalář projevil výjimečný přístup. Yyuž1l celkem 85 zdrojů

z odbomé líteratury, v drtivé většině zahratični a relativně nových výzkumů. Bakalař tímto

přesvědčil o výbomé schopnosti práce s odbornou literaturou. Tomu odpovídá i úroveň

zptacování teoretické části, která přináší mnoho přínosných informací.

V praktické části bakaláÍ samostatně navrhnul 2 receptury UHPC a 2 vaianty RPC.
Při návrhu využll teoretických poznatků, které popsalv teoretické části. Cílem bylo dosáhnout

za 90 dnů zrání u UHPC pevností v tlaku 130 MPa. Výsledné dosažené hodnoty pevností

vtlaku dosahovaly hodnot kolem 150 MPa a přesáhly očekávané výsledky. Vpřípadě RPC
nebylo dosaŽeno tak zajímavých výsledků u pevností v tlaku, ale u varianty RPC 1 bylo
dosaŽeno velmi zajimavých pevností v tahu za ohybu - hodnoty 24,4 llIPa po 60 dnech.

Lze konstatovat, Že cíle práce byly splněny, práce je odborně
j ej í grafi ck é zpr acov átti.

K práci nemám zásadní připomínky a hodnotím ji známkou A/1
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