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Na základě shrnutí výsledků této bakalářské práce lze vyvodit tyto závěry: 

 Byly navrženy čtyři sady vzorků s ohledem na stejnou zpracovatelnost s obsahem 

mikromleté mramorové moučky 25 hm. %, 50 hm. %, 75 hm. % a 100 hm. %. 

 Při zachování stejné zpracovatelnosti se měnil vodní součinitel v/c. 

 Se zvyšujícím se obsahem mikromleté mramorové moučky rostl potřebný vodní 

součinitel v/c. 

 Smrštění vzorků rostlo v závislosti na zvyšujícím se obsahu mikromleté mramorové 

moučky. 

 Obsah mikromleté mramorové moučky ve směsi má vliv na pórovitost materiálu. 

Při vyšším obsahu moučky je nutné zvýšit vodní součinitel, což zapříčiňuje vyšší 

pórovitost. 

 Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku byla nejvyšší u vzorků s nejmenším obsahem 

mikromleté mramorové moučky. 

 Pevnost v tlaku byla u vzorků s 25 hm. % mikromleté mramorové moučky více 

než dvojnásobná oproti pevnosti v tlaku vzorků se 100 hm. % mikromleté mramorové 

moučky. 

 Dynamický modul pružnosti z měření základní vlastní frekvence podélného kmitání 

je v rámci odchylek shodný s dynamickým modulem z měření základní vlastní frekvence 

příčného kmitání. 

 U zjišťovaných mechanických vlastností nedestruktivní metodou byly menší směrodatné 

odchylky, než při použití destruktivních metod zkoušení vzorků. 

 Trend u všech zjišťovaných mechanických vlastností byl rostoucí v závislosti 

na snižování obsahu mikromleté mramorové moučky. 

 Směsi nabývají po 7 dnech vždy více než 50 % z hodnot mechanických vlastností 

po 28 dnech. 

 Z výpočtového dokumentu byla zjištěna požadovaná pevnost v tlaku materiálu tak, 

aby z něj mohly být zhotoveny překlady pro otvory se světlostí maximálně 1,5 m. 

V navazujícím zkoumání tohoto cementového kompozitu bude dále nutno věnovat 

se většímu množství poměrů plniv, soudržnosti kompozitu s betonářskou výztuží, mikrostruktuře 

materiálu, chování materiálu a jeho odolnosti na vnější vlivy prostředí. Dále bude vymýšleno 

a zkoumáno řešení stropní konstrukce stavebního systému. 
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