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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Faktory ovlivňující smrštění kompozitů na bázi portlandského cementu 

Jméno autora: Vendula Davidová 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Experimentální centrum 
Oponent práce: Tomáš Doležel 
Pracoviště oponenta práce: OHL ŽS a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost splňuje požadavky na diplomovou práci. Vzhledem k množství časově náročných laboratorních experimentů lze 
práci považovat za mimořádně náročnou. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Veškeré cíle zadané v úvodu byly splněny a shrnuty v závěru.  
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce je řešena standardním způsobem. Autorka v úvodu shrnuje dosavadní znalosti a definuje cíl práce. V druhé části se 
již věnuje vlastní experimentální práci (příprava a zkoušení vzorků). V závěru autorka vyhodnocuje zjištěné výsledky. 
Postup řešení je tedy správný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň DP je velmi dobrá. Práce navazuje na dosavadní poznatky z oblasti vlivu vysokých teplot na mechanické 
vlastnosti betonů s požadavky na radiační stínění. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autorka při vypracování práce použila češtinu. Formální stránka a srozumitelnost je dobrá. Práce je bez chyb a překlepů. 
Vytknout lze čitelnost grafů při černobílém tisku, výsledky nelze interpretovat.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Citace jsou zastoupeny v hojné míře a správně použity. Aktivita získávání a využívání studijních materiálů je vynikající. 
Citace jsou úplné a v souladu se zvyklostmi. 

 

Další 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. 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Autorka se věnovala problematice faktorů, které ovlivňují smrštění kompozitů na bázi portlandského cementu. 
V úvodu shrnula dosavadní poznatky, na které navázala v experimentální části. Při experimentálním zkoušení a 
vyhodnocování výsledků se některé předpoklady naplnily a jinde výsledky odpovídaly dosavadním znalostem.  

 

Otázka:  

(reakce na text na straně 60 …je relativně vlhký vzorek (stav po odbednění) uložen do vody, která má 100% 
relativní vlhkost, …) 

Co si představujete pod pojmem relativní vlhkost vody? 

 

Otázka: 

V textu práce uvádíte, že měřící metody dávají výsledky s přesností na µm, výsledky však uvádíte pouze v mm. 
Můžete blíže objasnit? 

 

Otázka: 

Na straně 38 uvádíte, že pro měření je potřeba váha s vysokou maximální nosností a zároveň velmi přesným 
odečítáním. Uměla byste navrhnout přípravek, který by umožnil měřit s váhou s relativně nízkou nosností (např. 5 
kg)? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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