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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí 

Autor práce: Vojtěch Uher 

Oponent práce: Ing. Vít Černý, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce je zaměřena na problematiku injektážních hmot pro systémy ochrany budov před bleskem a 

přepětím. Nezbytným parametrem výsledné hmoty je tak její elektrická vodivost. Práce je rozdělena 

do základních částí jako jsou úvod, teoretická část, praktická část a závěr. Po úvodu do dané 

problematiky následuje přehledný souhrn všech relevantních poznatků, týkajících se injektážních 

hmot. Od úvodních informací, přes plánování, podmínky provádění a rozdělení injektáží až 

k vybraným injektážním metodám. Následuje část, věnovaná metodám ochrany budov před bleskem 

a přepětím. V úvodu je hodnocena elektřina v atmosféře, následována metodami ochrany před 

bleskem a přepětím. Poslední nezbytnou součástí teoretických podkladů, pro vypracování praktické 

části práce, je otázka elektrické vodivosti kompozitních materiálů, tvořící základ pro pochopení dané 

problematiky.  

V úvodu praktické části je stanoven cíl práce a následně specifikována metodika řešení, která dělí 

praktickou část do 4 dílčích etap. V první etapě jsou stanoveny požadavky na elektricky vodivé 

kompozity, zohledňující vliv využití druhotných surovin, se souhrnným tabulkovým přehledem 

v závěru etapy. Druhá etapa se věnuje požadavkům na čerstvou a vyzrálou injektážní hmotu 

z pohledu viskozity, injektovatelnosti, objemové stálosti, pevnosti apod. V této etapě jsou dále 

hodnoceny komerčně dostupné injektážní hmoty včetně jejich funkčních vlastností, které jsou opět 

názorně shrnuty v tabulce. Třetí etapa se již zaměřuje na konkrétní složky budoucí vodivé injektážní 

směsi a na základě zjištěných parametrů vybírá vhodné komponenty směsi. V závěru jsou stanoveny 

základní receptury pro experimentální ověření, kterému se věnuje závěrečná čtvrtá etapa, kdy jsou 

vytvořena zkušební tělesa a stanoveny nejdůležitější parametry hmot. 

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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Připomínky a dotazy k práci: 

K předložené bakalářské práci nemám žádné dotazy a ani připomínky. 

Závěr: 

Jedná se o koncepčně a metodicky výborně zpracovanou práci. Teoretická část pokládá dobrý základ 

k řešení části praktické, která systematickými kroky postupně naplňuje všechny stanovené cíle. Po 

formální, grafické i jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Autorovi bych vytknul pouze 

absenci grafického znázornění dominantních výsledků v závěrečné etapě řešení. Předložená 

bakalářská práce je však užitečným podkladem pro další výzkum v dané oblasti. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 3.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


