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Cílem bakalářské práce bylo na základě
českých technických ZpraCoVat poŽadavky
vibrolisovaných betonových výrobkťr pro kryty z

rešerše právních předpisfi, odborné |iteratury'
na metrologický sy's1ém při výrobě

dlažeb a zdivo'

Práce má celkem 58 stran Včetně tabulek a obrázků'
Práce je dobře rozl'rŽerra do logických celkťr - úvod. cíle práce. základní koncepce

metrologického systému. poŽadavky na zaÍízení a nrěřidIa pří výrobě betorrovóho zboŽí, návrh
měřidel pr'o zabezpečení metrologického systému pří výrobě vibrolisovaného betonového
zboží a závěr '

S1ěže.iními částmi baka|ářské práce.isou kapitol}' 3 až ó :

Kapitola 3 : uvádí přehled právních předpisů vztahujících sc k metrologii a k poŽaclavkůrl
na sta\'ební výrobky a techrrické normy k sYstému managenrentu kvality. které zahrrru-jí i

oblast metrologie.
_ Kapitola 4 : tato kapitoIa podrobně popisuje koncepci zabezpečování metrologie. Jsou

uverleny definice jednotlivých kategorií metrologie a jejich základní charaktcrist ik1 .

Podrobně je popsán národní nretrologický systén] ve všech jeho úrovních. V této kapitoIe
jsou také podobně popsány jednotlivé typy měřidel' ret_erenční matcriály a justor'áni
měřidel.
Kapitola 5 : uvádí poŽadavky na zařízení a měřidla při výrobě betonového zboŽí. ktere
jsou uvedeny 1'3 yý19$[6r'ých normách. PoŽadavky na meridIa js(lu rozdélenli podIe

kategorií výrobků (dlaŽby a obrubník; zrlící prvky) a zahrnují poŽadavky týka.iící sc
předností měřidla, periodic ity justování'
Kapt1olq Ó_ obsahuje návrh měřidel pro zabezpečení metrologického systému při výrobě
vibrolisovaného betonového zboŽí. Y úvodní části obsahuje přehled parametrů výrobkú
sledovaných při výrobě. Pro jednotlivé typy uvádí podrobně přelrler1 doporučených
měřidel pro zabezpečení mezioperační a výstupní kontroly výrobků prováděné vy výrobě
včetně poŽadavků na přesnost. rozsah měření a periodicity justování. U něktcrých t1'pů

rněřidel doporučuje zdůvodIrěnou de]ší dobu kalibrace ve srovnání s poŽadavky
uvedenými c technických normách'

Student pracoval samostatně. bakalářská prácc je zpracována přehlednč" splnila
stanovené cí]e a má i dobrou grafickou úrovcň. ojediněle obsahrrje přcklepy. které lŠak
nesniŽrrj í kvalitu pŤedloŽené práce.

Klasiflkační stupeň ECTS: A/ l
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