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Hodnocení vedoucího bakaláÉké práce

Název práce: 0ptimaIizace skladby kameniva s max. zrnem 22mm pro transpoftbetony

Autor práce: Lubomír Opat

Vedoucí práce Prcí.lng. Rudolí HelarGtc.
popls práce: Práce se zabývala studiem možností optimalizace křvek zmitosti směsí kamenic v rozmezí zm 0

až22mmpro dosažení minimátní mezerovitosti kameniva. Toto by mělo přnéstvýznamné přínosy pro nrýšení

hutnosti betonů, snižení množství cementového tmele. V dŮsledku to pak znamená pozitivní dopady na

mechanické vlastnosti betonů, jeho truanlivost , příp. ekonomické úspory.V teorďické části jsou popsány

vlastnosti použitých kameniv či jejich mineralo$cký původ. Dále si autor rybral lokality a frakce kameniv

používané v betonárkách Českomoravského cementu. Důvodem bylo, že pnáci z věší části rrypracoval v

součinnosti s touto firmou. Práce je zpracována na 81 stránkách, je dělena na část teorďickou a

experimentáIní.

Celkové hodnocení azáuérJako přnosné hodnotím teoretické poznatky o možnostech míchání rŮzných frakcí

kameniva s ohledem na minimalizaci mezerovitosti kameniva v seřeseném v9ce informací mohlo být kvlivŮm

různých používaných modelů na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů včetně výhod či nevýhod plynulých či

přetžitých křvek zrnitosti. Jaryková úroveň v něKerých pasážích je dosti těžkopádná, čímž trpí srozumitelnost

textu (např. str.47). Taktéž grafická úroveň je hoňí, mnohdy chybí číslování tabulek atd. Bylo získáno poměmě

velké množství výsledků, ovšem bez jasného a náležitého rryhodnocení, což snižuje rozsah expeňmentálních

zkoušek.
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1, Úroveň zpracování řešeného tématu ! xD D !
2. Přístup autora při zpracování práce x! D ! !
3. Využití odborné literatury a práce s ní D xD D !
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ! xI tr n
5. Splnění požadavků zadání práce n x! D D




