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Diplomová práce se zabývá problematikou chování betonů při jejich namáhání vysokými
tep1otami. Téma je úzce spjato s prob1ematikou přípravy cementových kompozitů, které jsou
schopny lépe odolávat vysokým teplotám či ohni' Práce svým obsahem i rozsahem splňuje
požadavky kladené na diplomové práce.

V první části diplomant shrnuj e současné poznatky o požámí bezpečnosti stavebních
konstrukcí a všímá si vlivu vysokých teplot na některé vlastnosti betonu i najeho jednotlivé
komponenty. Druhá, experimentální částje věnována vlastnímu výzkumu chování různých
druhů betonů pÍi zaÍéžování vysokými teplotami. Diplomant zjišt'oval především změny
fyzikálně-mechanických vlastností několika receptul betonů v důs1edku tepelné expozice na
400, 600 a 800'C.

Rozsah oponované práce odpovídá osnově (zásadám pro vypracování) uvedené
v Zadání diplomové práce. Struktura všech částí je poměmě přehledná, jednotlivé kapitoly na
sebe logicky navazují. Práci doplňují kátké anotace v českém a anglickém jazyce a seznamy
pouŽité literatury, tabulek, obrázků a grafu. V diplomové práci je uvedeno 34 odkazů na
pouŽitou odbornou literaturu, normy, reklamní materiály firem, případně internetové Zdroje,
což považuji za přiměřcný počet vzhledem k šíři zkoumané problematiky. Citované studijní
materiály jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Bohužel, s dobrou odbornou úrovní
práce kontrastuje slabá úroveň jazyková. V práci je velké mnoŽství gramatických a

stylistických chyb. Casto se objevují překlepy nebo jsou vynechána celá slova. občas je vinou
těchto chyb změněn i celý smysl věty (např. str. 12' první odstavec apod.). Přesto konstatuji,
ž'e zadané úkoly byly diplomaritem splněny v plném rozsahu'

Při zpracování práce se diplomant dopustil také něko1ika méně závažných věcných
chyb čí rrepřesností. Některé z nich uvádím v následujících bodech' Zároveň pokládám dotaz
k obhajobě:

- je zvykem uvádět popisky k obrázkům a grafům vŽdy pod obrázkem nebo grafem' Veškeré
popisky ve své práci wádíte nad obrázky,

- v textu občas chybí odkazy na uvedené obrázky a tabulky, např. na tab. 1, obr. 1 aŽ 7 apod.,
- pokudje diplomová práce zpracována česky, měly by bý i uvedené obrázky v češtině (např.

obr. 10, 14 a 16),
_ popis jednotlivých parametrů ze Strany 17 by bylo vhodné uvést ihned pod rovnicí na straně

16,
_ na stlaně 31 máte v obrázku uvedeno, Že A označuje inÍerparticle dluhopisů' Zjevnějde o

špatný překlad z anglického inteťparticle bond,
- v tabulce 4je uvedena nesprávná j ednotka tepe1né roztaŽnosti,
- hodnoty parametrů plastifikační přísady Chryso Air A uvedené v tab. 1 0 j sou chybné (kopie

tabulky 9),
- v tabulce 12 je několik nesprávně uvedených hodnot ajednotek (např. mnoŽství popela

1, produktu má bý 0,5 0%, absorpce vody je chybně uvedena v MPa podobně jako pH atd.).

Chyby vznikly pravděpodobně při nepozorném přepisu hodnot,



- v kapitole 4'3 '5 uvádíte několikJát tabulku zjištěných hodnot parametrů, za kterou následuje
graf sestavený Z těchto hodnot (např. tab. 16 a graf 1, tabulka 17 a graf2 atd.). Dle mého
názoru je jedno z vyj ádření (tabulka nebo graf) nadbytečné. Doporučoval bych pro lepší
náZornoSt ponechat grafy,

- v Íab.22 1e u betonu D uvedena zjištěná hodnota pevnosti 54,2 MPa, v příslušném grafu
(graf 7) se však vyskytuje hodnotajiná (51'2 MPa). Která z hodnotje správná? Podobně
jsou uvedeny odlišné hodnoty nasákavosti u betonu A vystaveného teplotě 800 oC v tabulce
30 a grafu 15,

_ v kapitole 4.4.4. je uvedeno vizuální posouzení betonových vzorků vystavených vysokým
teplotám. Pro smysluplné porovnání jednotlivých vzorků doporučuji příště snímat všechny
zkoumané betonové plochy za Stejných světelných podmínek ze stejné vzdálenosti a při
stejném umístění vzorku v zorném poli fotoaparátu, coŽ nakonec uvádí i sám diplomant (str.

113, konec 2. odstavce),
_ doplňující dotaz k obhajobě: na straně 27 své diplomové práce uvádíte křivky RABT a

Rijkswaterstaat-T jako tunelové. objasněte, prosím, proč se tak nazývají.

odborná úroveň práce je dobrá, ovšem vzhledem ke slabéjazykové stránce, která by
měla bý v souladu s tou odbomou, hodnotím celou práci v souladu se Studijním a zkušebním
řádem VUT v Brně podle klasifikační stupnice ECTS stupněm dobře - C/2.
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