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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Senzorické vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových 

kompozitů při namáhání v tlaku 

Autor práce:  Bc. Maria Míková 

Oponent práce: doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením elektrických parametrů 

(primárně změnou elektrického odporu) tzv. chytrých stavebních materiálů na struskovém základu. 

Hlavní myšlenkou práce je zlepšit, či optimalizovat senzorické vlastnosti těchto materiálů tak, aby 

měl materiál sám vhodné vlastnosti pro snímání elektrické veličiny. Testování těchto alkalicky 

aktivovaných materiálů proběhlo při zatěžování v tlaku a to cyklicky v rozsahu použitého silového 

působení 5 až 50 kN s rychlostí zátěže 400 N.s-1 a následně i s kontinuálně navyšující se silou až do 

porušení vzorků. Zvýšená vodivá struktura umožňuje při silovém namáhání detekovat např. trhliny, 

či porovnávat změny ve struktuře obecně. Jádro práce spočívá v měření a vyhodnocení uvedených 

elektrických parametrů pro  kompozity s různými funkčními plnivy (grafitový prášek, ocelová vlákna, 

uhlíkové nanotrubičky, saze).  

V první teoretické části se autorka věnuje vymezení základních pojmů v oblasti. Shrnuje 

funkční plniva za účelem optimalizace materiálů se senzorickými vlastnostmi a popisuje metodiku 

měření s vysvětlením měřených parametrů (elektrická vodivost, elektrický odpor). Autorka dále 

definuje různé typy uspořádání elektrod pro měření a shrnuje odborné studie dosažené výzkumníky, 

kteří se problematikou zabývali. Nejstarší odkazovaná literatura je z roku 2000. V experimentální 

části  je popisována příprava vzorků se znázorněním přípravku pro vkládáním měděných elektrod a 

podrobně popsány zkušební postupy. Výsledky měření zahajuje popis mechanických vlastností a 

následuje hlavní přínos práce věnující se elektrickým změnám zatěžovaných vzorků v tlaku. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Diplomová práce se jeví jako ucelená publikace, volně navazuje bakalářskou práci uchazečky 

a současně poskytuje velmi dobrý základ pro další výzkum. Problematika je aktuální a práce má 

vysokou odbornou úroveň. 

2. Elektrická (impedanční) měření začala výrazněji pronikat do problematiky chování 

stavebních materiálů teprve v posledních letech. Navržená automatizovaná metodika i přístroje jsou 

moderní a pro měření vhodné. 

3. V práci je v rámci citace řádně odkazováno na použitou literaturu, jejíž tvar je v závěru práce 

i správně uveden. 

4. Diplomová práce sestává ze dvou hlavních částí, obsahujících celkem 3 hlavní kapitoly a 33 

podkapitol. Práce má jasně definovanou strukturu a lze se v ní dobře orientovat. Doporučoval bych 

především u veličin dodržovat kurzívu jak u vzorců, tak u grafů kvůli sjednocení (přesto, že nejde 

komplexní veličiny). Patrné například u veličin ve vzorcích na str. 13, str. 14 v rovnici (3), nebo také 

u popisků os jednotlivých grafů (někde čas, někde t). Jde ale jen o formální záležitost. 

Oprava nejasnosti: str. 40 čtvrtý a pátek řádek. Elektrický proud procházející obvodem byl 

vypočítán z napětí změřeném na přesně definovaném odporu (měřeno prvním voltmetrem) a pokud 

znám proud a změřím si napětí na měřeném vzorku (měřeno druhým voltmetrem), tak teprve poté 

mohu dopočítat elektrický odpor vzorku z Ohmova zákona. Možná to schéma chtělo uvést i v práci. 

5. Zadání práce bylo bez výhrad dodrženo a rád bych vyzdvihnul celou kapitolu 3, která 

poskytuje původní výsledky a to na celých 37 stranách. Za velmi přínosné považuji grafy poukazující 

na průběh elektrického odporu při zatěžování měřených kostek až do porušení. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce přináší bezesporu množství originálních výsledků a současně se věnuje dosud málo 

známé metodice pro popis vlastností stavebních materiálů. Lze ji řadit mezi práce průkopnického 

charakteru. Práce si i přesto vyžaduje některé mé dotazy, či doplnění: 

- Z výsledků není vždy patrné, kolik vzorků vždy stejného složení bylo podrobeno elektrickému 

měření. 

- Dá se v návaznosti na odrážku výše odhadnout chyba měření? S přesností úzce souvisí 

reprodukovatelnost měření, což považuji za zásadní. Můžete naznačit postup, který byste 

použila pro výpočet chyby měření? 

- U vzorků s grafitem autorka poukazuje do dosažení perkolačního prahu u množství cca 10 % 

grafitu v poměru zřejmě ke strusce (text na str. 46 a graf na Obr. 3-18). Závěr na str. 69 ovšem 

nezmiňuje frekvenci střídavého elektrického pole. Je tedy i dosažení perkolačního prahu 

frekvenčně závislé. Proč zrovna 1 kHz? 

K práci samotné nemám zásadní připomínky.  

Závěr: 

Na základě celkového hodnocení diplomové práce doporučuji, aby byla přijata k obhajobě a 

uchazečce udělen titul Ing. Rozsahem, odborností i vlastním přínosem práce odpovídá požadované 

úrovni. 
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