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Aktuálnost tématu disertační práce 

komentář: Téma disertační práce je vysoce aktuální vzhledem k rostoucí poptávce po úzce 
specializovaných experimentálně získaných parametrech, které jsou potřeba pro validaci 
numerických modelů. Tato disertační práce nabízí různá řešení pro získání takových parametrů 
za velmi příznivých nákladů. 
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Splnění cílů disertační práce 

komentář: Hlavním cílem práce je návrh a realizace experimentů pro vyšetřování betonu v 
neobvyklých podmínkách, návrh souvisejících úprav zkušebních zařízení a přípravy vzorků. 
Vybraných oblastí, kterými se tato disertační práce zabývá, je deset. Všechny vytyčené cíle byly 
splněny. 
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Metody a postupy řešení 

komentář: Disertant při plnění cílů kladl velký důraz na minimalizaci nákladů na prováděné 
experimenty a zároveň na získání přesně definovaných měřených hodnot nebo zkušebních 
vzorků potřebných pro další zkoumání, jako například příprav vzorků pro testování nově 
vyvinutých nedestruktivních metod pro zjištění míry poškození ozářeného betonu nebo 
horninových vzorků pro následné ozařování ve zkušebním reaktoru. Disertant prokázal 
schopnost porozumět požadavkům, například vývojářů numerických modelů nebo operátorů 
zkušebního jaderného reaktoru, a připravit požadované zkušební vzorky nebo vyvinout zkušební 
zařízení, která umožnila požadované hodnoty naměřit. V rámci zpracování této disertační práce 
disertant prokázal znalosti mimo jiné v oblasti technologie betonu, strojírenství, elektrotechniky a 
programování automatů.  
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Výsledky disertace - konkrétní přínosy disertanta  

komentář: V oblasti vlivu ionizujícího záření disertant vyvinul metody pro výrobu betonu se 
simulovaným poškozením vlivem ozáření, metodu pro měření dotvarování cementových past 
vystavených dlouhodobému účinku gama záření, způsobu měření změn v soudržnosti mezi 



betonem a ocelí a způsobu dlouhodobého ozařování železobetonových disků gama zářením, 
metody pro přípravu přesných vzorků hornin pro ozařování ve zkušebním reaktoru, a ověření 
vyvinutých cementových zálivek pro betonové kontejnery pro vyhořelé palivo v měřítku 1:1. Vedle 
těchto výsledků disertant vytvořil další zařízení pro vyšetřování betonových kompozitů a samotné 
betonové kompozity navrhnul.  
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Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru 

komentář: V oblasti jaderného výzkumu jsou přínosy disertanta velmi přínosné. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň  

komentář: Disertační práce se vyznačuje bohatou fotodokumentací a grafickým znázorněním 
jednotlivých navržených postupů, což velmi zjednodušuje orientaci v práci a samotné pochopení 
jejího obsahu. Disertační práce sice působí stručným dojmem, nicméně svým širokým záběrem a 
rozmanitostí vyniká. 
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Vyjádření k dodržení citační etiky 

Citační etika byla dodržena. 
 

 

Připomínky 

Připomínky nejsou. 

Dotazy: 

1) Disertant před zhruba pěti lety vyvinul metodu pro přípravu betonu se simulovaným 
poškozením vlivem ozáření. Výsledné zkušební válce simulující oblast okolo ionizačních kanálů 
betonové stínění reaktorů VVER440/213 byl dodány do Centra výzkumu Řež, kde jsou stále 
využívány. Jak by disertant zhodnotil tyto zkušební válce z pohledu nově dostupných výsledků 
získaných měřením na ozářených betonech a horninách? Jsou dodané válce stále vhodné pro 
testování NDT systémů? 

2) Kapitola 2.5 se zabývá ověřováním betonové směsi určené pro vyplnění kontejnerů pro 
ukládání radioaktivního odpadu. Výška sloupce je zhruba čtyři metry a tloušťka vyplňovaného 
mezikruží je pět centimetrů, tedy je kladen důraz na tekutost čerstvého betonu. Jaké způsoby 
zajištění dostatečné tekutosti by disertant doporučil s ohledem na dlouhodobé působení gama 
záření? Je zvětšení množství vody v zálivce v pořádku? Nebo může chemické složení 
ztekucujících přísad způsobit z dlouhodobého hlediska problémy?  
 

 

Závěrečné zhodnocení disertace 

Svým pojetím je disertační práce neobvyklá, poněvadž je ve svém záběru spíše široká než 
hluboká. Nicméně samotné splnění vytyčených cílu vyžadovalo zvládnutí několika 
nesouvisejících technických oblastí, což plně vysvětluje to, jak je tato disertační práce pojata.  

Tato práce ve své rozmanitosti poskytuje mnoho inspirativních myšlenek. 
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