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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: VLASTNOSTI KOMPOZITŮ S POLYMERNÍ MATRICÍ A 

DLOUHOVLÁKNOVOU VÝZTUŽI 

Autor práce: Bc. Denisa Kratochvílová 

Oponent práce: Ing. Jan Prokeš, Ph.D. 

Popis práce: 

V úvodu teoretické části autorka v souladu se zadáním diplomové práce popsala materiály pro 

výrobu kompozitních materiálů, zejména pro výrobu výztužných prutů a popsala různé způsoby 

jejich výroby. Dále se věnovala problematice soudržnosti výztuží a betonu a degradačním 

procesům vedoucím k porušení jejich soudržnosti. V závěru teoretické části jsou kapitoly věnující 

se metodám stanovení porozity materiálu a recyklaci kompozitů. 

 

V úvodu experimentální části je shrnuta metodika práce. Bylo provedeno experimentální ověření 

soudržnosti kompozitních výztuží s betonem pomocí zkoušky sledovány mechanické vlastnosti 

betonových nosníků s kompozitní výztuží při cyklickém zatěžování. Tento experiment je podpořen 

charakterizací použitého betonu a stanovením porozity kompozitních tyčí (2 typy) pomocí rtuťové 

porozimetrie. Následuje část, která se věnuje mikroskopickým sledováním struktury kompozitních 

výztuží po zkoušce cyklickým zatěžováním a po expozici vysokým teplotám. 

Závěr práce řádně shrnuje obsah diplomové práce. 

 

Celkově práce působí zdařilým dojmem, obsahuje řadu nových poznatkům, které rozšiřují znalosti 

v oboru. Oproti tomu nejsou v práci nějaké zásadní chyby, drobné výhrady jsou uvedeny 

v komentářích uvedených níže. Autorka splnila zadání diplomové práce a prokázala schopnost 

zpracovat literární zdroje a na základě provedených zkoušek dojít k závěrům. 

 

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.: 

Odborná úroveň práce: 

- V kapitole 9.5 mi chybí postup, jakým způsobem byly z cyklické zkoušky vyhodnoceny 

závislosti uvedené na obrázcích 31 až 34. 

- Doporučil bych rozsáhlejší vyhodnocení a diskuzi výsledků získaných z mikroskopických 

pozorování (kapitola 10). Např. kapitola 10.1.1 a 10.2.1 obsahuje jen obrázky a popisy pod 

nimi. Není zde žádný jiný text, který by uvedl, popsal, shrnul nebo vyhodnotil uvedené 

snímky. 

 

Formální, grafická a jazyková úprava práce: 

- Po jazykové stránce je práce téměř bez chyb (např. drobné překlepy GFRP vs. GRFP na str. 

37 a 55) 

- Str. 10-11, kap. 1.2 chybný popis pojmu „Termoplastické pryskyřice“ – Termoplastická 

pojiva nepřechází zahřátím na monomer, ale na taveninu polymeru (např. roztavením 

polyetylenu nevzniká plynný etylen). 

- Pro práci je charakteristická absence odkazů na vložené obrázky. Z těch co tam jsou, je 

většina špatně. Správně jsou jen odkazy na obrázky 35 a 36 na straně 52 a na obrázek 50 

na straně 70.  Ostatní odkazy jsou chybné:  

str. 23, odkaz na obrázek 12 místo 13,  

str. 24 odkaz na 13 místo 14 a 14 místo 15,  

str. 25 odkaz na obrázek 14 místo 17,  

str. 28 odkaz na obrázek 17 místo 18. 

- Nevhodné použití slova „vytavená“ v popisu obrázků 56, 57, 58 a 61. Epoxidové pryskyřice 

patří mezi termosety a nelze je převést do taveniny. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Při obhajobě bych doporučoval, aby autorka práce:  

- prezentovala způsob, jakým byly z cyklických zkoušek získány závislosti na obrázcích 31 až 

35. 

- popsala a diskutovala poznatky získané z mikroskopické analýzy vzorků 

- zodpověděla otázku, jestli nalezla nějakou korelaci mezi výsledky cyklické zkoušky a mezi 

porušením kompozitních výztuží nebo betonu nalezených při mikroskopické analýze. 

Závěr: 

Autorka diplomové práce splnila zadání s výše uvedenými výhradami. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  21. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


