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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Lomové testy vybraných těles se speciálním plnivem: experimenty 
a numerická simulace 

Autor práce:   Bc. Tomáš Majda 
Vedoucí práce:  prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc. 
Vedoucí-specialista: doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce (DP) se na 60 stranách věnuje především problematice lomových testů dvou 
vybraných sad zkušebních těles. Po úvodních stranách a kapitolách teoretického zázemí byla 
první vyhodnocovanou sadou tělesa jádrových vývrtů tří objektů bývalého Plynárenského 
řídicího centra Transgas v Praze. V druhém případě šlo o sadu těles ze speciálního kompozitu 
na cementové bázi, kde byly jako plnivo použity sférické skleněné agregáty jednotné frakce 
2 mm a tělesa z tohoto jemnozrnného kompozitu byla vystavena vysokým teplotám v rozmezí 
100 až 1000°C. DP obsahuje také pilotní numerickou simulaci lomové odezvy zkušebního tělesa 
z kompozitu se skleněným plnivem (program ATENA). DP zakončuje stručný závěr, seznam 
literatury, seznamy symbolů, veličin a zkratek; dvě přílohy ilustrují měřená/korigovaná 
a vyhodnocovaná data k oběma sadám zkušebních těles, v druhém případě včetně výstupů 
programu StiCrack. 

Hodnocení práce studenta: 

 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
ev

yh
o

vu
jíc

í 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomant předložil standardní, velmi dobře zpracovanou DP s hodnotnými poznatky, na jejichž 
přípravě, rozboru a publikacích se podílel – první tři publikace přímo souvisejí s tématem DP: 
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Obvyklý nedostatek času před odevzdáním DP zřejmě zabránil prohloubení zpracování 
řešeného tématu, dotažení řady pasáží práce a provedení závěrečné jednotící redakce 
dokumentu. 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 
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