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Téma této diplomové píálce ýychžai z požadavku dosažení vysokých užirných
vlastností vlákny vyznženého betonu pro konkJétní praktické použjtí.

v úvodu a v teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy a teorie související
s navrhovriním a prováděním podlah. Jsou Zde uvedeny obecné informace o vyztužování, o
iednotlivých vrstvách podlah, jejich provádění a ošeťoviiní včetně hodnoceni výsledné

Student se práci věooval od počátku aktivně a iniciatiwě, Podílel se na náWhu
posfupu experimentu a na konkíétních Zíměsích odladil zrikladní složení betonu. Namíchal
osobně iadu zkušebních záíněsí, slím si pláci organizoval i prováděl. Míchání čerstvého
betonu prováděl student v počálku za spo|upŤáce Zkušeného pracovníka.

Diplonantovi se podařilo dosáhnout u některých záměsí zajíma\rych a vysokých
hodnot v několika parametrech, Přišel také na některá neočekávaná zjištění,

V předloženi diplomové práci zpracoval přeliedně poiízená data v tabuJkách i grafech,
V diskrui výs|edků na závěŤ uvedl určité tendence či vlilT použití konkétních vláken,
zhodnotil a porovnal naněřené hodnoty, v Závěrečném hodnocení shmul výsledky
jcdnotlivých složení a uvedl j ekonomjcké zhodnoceni. výZnarnné hodnoty by však bylo
vhodnó v texfu zdůraznit_ veškerá získaná data jsou pak umístěná v přiloze.

Po fomální střánceje počátek práce bez v}haznějších připomínek, vjejim pruběhu
však student opomíjí uvádět odkazy na normy a literatuťu, t€xt málo člení do odstavců a občas
se vyskytují i pieklepy.

Student přistoupil k náŤočnému plánu zodpovědně a samostatně. Namíchal a
vyhodnotil mnoho experimentálních Zíměsí, za kteíé zaslouží uznání. Jen kon§čná úpfava
textu májisté rezervy.

Dotaz k obhajobě: Kiivka Zmitosti pro bčžnó betony má určitý doporučený pruběh.
Jak se liší součtová křivka zmitosti &átkobetonu od betonu bez drátlů?

výsledky této práce doporučuji k publikování v odborné literatuře. Jeho závěryjsou
přinosné především pro projektanty.

Předloženou diplomovou práci 4!pg!!š!i.! k obhajobě a hodDotím ji
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