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Cílem diplomové práce Davida Novotného s názvem „Využití infračervené 
spektroskopie pro stanovování polymerních přísad v cementových kompozitech“ bylo 
vytvoření krátkého popisu využití této metody ve stavebnictví a dále nalezení meze 
bezpečného stanovení daného polymeru v cementové matrici.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 
popisuje infračervenou spektroskopii a jednotlivé techniky měření, včetně specifik pro různé 
typy vzorků. Podstatná podkapitola je věnována nejvyužívanější metodě měření a tou je 
měření pomocí tzv. ATR krystalu. Významnou částí teoretické práce je popis jednotlivých 
materiálů, které se nacházejí v běžně měřených vzorcích cementových kompozitů. Kapitola je 
zpracována ve vazbě na techniky měření a z pohledu potřebnosti pro vyhodnocování vzorků. 
Zejména se jedná styren akrylátové disperze na vodních bázích a disperze polyvinyl butyralu.  

 Praktická část se zabývá ověřením původních předpokladů stanovení přítomnosti a 
případně indetifikace typu polymerů v cementových kompozitech, dále pak i vlivy 
přítomnosti polyvil butyralu na vlastnosti cementového kompozitu.  

 Student se do zpracovávání bakalářské práce zapojil aktivně do zpracování teoretické 
části, jak do studií velkého množství podkladů z různých informačních zdrojů včetně 
odborných článků publikovaných na internetu, tak i do části praktické části bakalářské práce, 
kde porovnává více metodik a určuje možnost využití FTIR metody pro stanovení PVB 
v zatvrdlých cementových kompozitech. Z omezených testů pro získání dat využil maximum 
a výsledky jsou zpracovány efektivně a přehledně. Zejména vyhodnocení naměřených dat 
infračervené spektroskopie je provedeno pečlivě a svědčí o dobré orientaci v problematice.  

Práci je možné vytknout některá negativa, jako je několik drobných grafických vad, 
případně nevhodný popis infračervené spektroskopie uvedený v závěru, ze kterého by se mohl 
neznalý čtenář domnívat, že měření infračervenou spektroskopií se rovná měřením technikou 
ATR: Dále je to až přílišná stručnost práce a uvedení nadbytečných informací, a jako je např. 
zkoušení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu.  

Závěrem lze uvést, že předkládaná bakalářská práce byla vypracována na základě 
velkého množství informací a byla prokázána schopnost studenta samostatně pracovat na 
zadaném tématu. Ze zde uvedených důvodů hodnotím tuto diplomovou práci stupněm C/2 
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