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Otázky k obhajobě a připomínky k práci: 
 
Cílem bakalářské práce byla studie orientace ocelových vláken v cementovém 
kompozitu pomocí magnetického pole. Toto téma dalece přesahuje znalosti 
běžně vyučované na fakultě stavební a proto byla navázána spolupráce 
s fakultou elektrotechnickou. Studentka Kristýna Takáčová dokázala na vysoké 
úrovni vstřebat problematiku elektromagnetického pole, což je nad rámec 
požadovaných znalostí FSv. Dále prokázala velmi kreativní přístup a 
samostatnou tvůrčí práci, srovnatelnou s vyjimečnými studenty doktorského 
studia. Práce zahrnuje obsáhlou rešeršní část, kde je detailně popsána 
problematika magnetického pole a magnetizmu, problematika orientace vláken 
v cementovém kompozitu (přibližne 50 citovaných publikací). V teoretické části 
byly provedeny simulace různých tvarů magnetickáých polí a jejich vlivu na 
ocelová vlákna pomocí softwaru ANSYS. Část experimentální zahrnuje popis 
prototypu přístroje pro orientaci ocelových vláken v cementovém kompozitu a 
jeho testování pomocí sonogelu, včetně následně provedených rentgenových 
snímků, jež prokazují možnost orientace ocelových vláken v cementovém 
kompozitu. Celkově se jedná o komplexní práci na velmi vysoké úrovni, jež by 
bez pochyby snesla srovnání s mnohými diplomovými pracemi. Je také třeba 
zmínit, že studentka s vybranými závěry této práce zvítězila ve fakultním i 
mezinárodním kole soutěže SVOČ, kde taktéž získala cenu sponzora. 
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