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Předkládanáptáce se zabývá aplikací analýických metod vyuŽívajicích RTG zéřeni v oblasti
ana|ýz stavebních materirílů. Tematické zaměření diplomové práce lze hodnotit jako velmi
aktuální.
Práce je členěna do několika dílčích kapitol a obsahuje celkem 100 stran. Po úvodu následuje
srozumitelně vymezený cíl práce, kteý je však až příliš stručný. Teoretická část je pak
koncipována do tří hlavních oblastí. V první řadě byla rozebtána problematika rentgenového
zétření obecně, dále pak jeho využití v metodách XRD a xRF.
Experimentální část je rozčleněna do tří etap. Nejprve je podrobně rozebrána metodika řešení
práce. Každá etapa je zaměřena na odlišnou problematiku, které se však do jisté míry
prolínají. V první etapě je pojednano o možnosti identifikace popílků v heterogenním
materiálu. Jako typický ziástupce stavebního prvku byl vybrrín materiál s cementovou matricí.
Jednalo se tedy o vyuŽití XRF pro kvalitativni ana|yzování daného materiálu. Diplomantem
bylo zjištěno, že |ze poměrně snadno identifikovat popílek pomocí ýskytu skandia v daném
vzorku, což je přínosným zjištěním. V rámci řešení druhé etapy byly v centru pozornosti
samotné popílky. Konkrétně se jednalo a kvantifikaci jejich chemického složení s využitím
metody XRF. Zde by|a vytvořena metodika či spíše zá/r.Jrad pro stanovení zastoupení
jednotliqých oxidů v popílcích. Byl zkoumán také vliv granulometrie, přičemŽ bylo zjištěno'
že tato hraje velmi qýznamnou roli při determinaci chemického složení popílků. Pro
hodnocení složení popílku byly vyuŽity kalibrace platné pro jíly a cement, které, jak
diplomant uvádí, představují s ohledem na přesnost zjištěných výsledků srovnatelnou metodu
se standardním chemickým rozborem, ovšem s uváŽení rychlosti a jednoduchosti metody se
jedná o významné orientační posouzení daného materiálu, které můŽe být v mnoha případech
postačující případně tvořit podstatný ýchozí bod pro určení dalších ana|ýz daného
stavebního materiálu. Záměremtřetí etapy experimentální části práce bylo vytvoření kalibrace
stanovení chemického složení pro heterogenní materiál, konkrétně beton. Vzhledem k tomu,
že se jedná o velmi složitý proces a relativně neprobádanou oblast' jsou výsledky třetí etapy
porlze výchozím bodem a určením směru pro následující výzkum. Výsledky třetí etapy
poukazují na vhodnost hodnocení chemického složení pomocí metody XRF' kdy bylo
dosaŽeno nizkých hodnot absolutních chyb odchylek jednotlivých měření se současnou
potřebou rozšíření souboru ana|yzovaných hodnot, tedy standardů tvořících kalibraci pro
betony.
Závěry vyvozené diplomantem |ze shledat jako logické, opodstatněné a korektní. Ptáci |ze
hodnotit jako velmi zajímavou přínosnou jak pro daný vědní obor, tak pro praktické využití
při hodnocení chemického sloŽení vybraných stavebních materiálů, např. v riímci stavebně
technických pruzkumů.

Práce je zptacovátna na velmi kvalitní úrovni, avšak k práci mám následující připomínky:

o Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby, např. na straně 16 _ ,,paprsky našli
uplatnění..

o obrézek 5 (str. 15) a další _ chybí český překlad popisek;
o Str. 42 _ neip|né značení, resp. speciťrkace cementu (CEM 42,5 R);



o Přehled pouŽité literatury je poměrně stručný a téměř výhradně se jedná o publikace
tuzemské, není možné v zahraničí ziskat širší spektrum poznatků?

Uvedené postřehy však nikterak výrazné nesnižují kvalitu studentem odvedené práce, proto ji
doporučuji k obhajobě.
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