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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Práce klade vyšší nároky na pochopení modelů pro smrštění a dotvarování (ACI, MC2010, EC3, B3, B4).  V kapitole 5 se 
přechází od průřezových charakteristik prutových modelů na výpočet pomocí MKP a řešení v integračních (materiálových)  
bodech. Tento kvalitativně jiný přístup umožňuje přesnější předpověď chování a hodí se pro studium multifyzikálních 
problémů jakým je smrštění a dotvarování.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Jednotlivé body zadání byly splněny – analýza modelů (ACI, MC2010, EC3, B3, B4), identifikace jednotlivých 
charakteristických časů jednotlivých procesů z databáze na Northwestern University, porovnání s výpočty pomocí MKP a 
materiálového chování v integračních bodech.

Zvolený postup řesení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup řešení je logicky členěný – začíná analýzou současného stavu poznání, identifikují se parametry modelů z experimentů 
a proběhne porovnání jednotlivých modelů a validace experimentálních dat.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Práce staví na znalostech mechaniky, pružnosti, pevnosti a přetváření materiálů. Oceňuji snahu vysvětlovat nelogické 
výsledky, např. dotvarování od vysýchání není monotónní funkce dle modelu EC2. V práci je malé množství překlepů, např. 
poznámka pod čarou na str. 18, kde má správně být, že autogenní smrštění lze zanedbat u betonů s vodním součinitelem nad 
0,40), Pickettův jev (drying creep) je dodatečné dotvarování vysýchajícího vzorku oproti superpozici smrštění a základního 
dotvarování (str. 18  hovoří o cyklickém vysýchání), zastoupení kameniva 2345 kg/m3 je zřejmě myšlena objemová hmotnost 
betonu (str. 23). 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Čeština má krkolomné překlady pro drying creep (dotvarování při vysýchání) a drying shrinkage (smršťování při vysýchání). 
V práci se občas používá pouze slovo smrštění, i když správnější by bylo mluvit o autogenní smrštění, smrštěním při vysýchání 
či celkovém smrštění.
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Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
Práce obsahuje 27 zdrojů, zahrnující „klasické“ cizí i české autory, kteří přispěli k pochopení smrštění a dotvarování betonů a 
jejich modelování.

Dalsí komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Práce dobře srovnává kinetiku obou jevů, tj. smrštění při vysýchání a dotvarování při vysýchání. Kapitola 5 obsahuje velké 
množství informací, které by zasloužily detailnější zdůvodnění a popis.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Bakalářská práce zpracovává složité téma, kterému se věnují vědecké špičky téměř 100 let. Dodnes není 
zodpovězena celá řada otázek, zejména s ohledem na vývoj cementů a minerální příměsi (vysokopecní struska, 
úletový popílek). Otázky k obhajobě:

1. Autogenní smrštění a smrštění od vysýchání jsou důsledkem zejména vzniku menisků při úbytku vody 
v kapilárních pórech a povrchového napětí vody. Lze tyto dvě smrštění postihnout pomocí jedné stavové 
proměnné, např. pomocí relativní vlhkosti?

2. Lze vysvětlit dotvarování od vysýchání pouze vznikem trhlinek v materiálu s následnou redistribucí napětí, 
nebo dochází ještě k dalším jevům?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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