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Diplomová práce Bc. Renaty Valentové s názvem ,,Zjišťování dynamiclqých modulů cihelného střepu"
se zabývá možností využití dynamických metod zkoušení, používaných zejména na betonech, pro
zjištění modulů pružnosti cihelného střepu.

Rozsah diplomové práce je 107 stran a práce je členěna do několika obsráhlých kapitol. V teoretické
ěásti jsou popsány jednotlivé používané metody pro stanovení dynamichých modulů pružnosti na

stavebních materiálech. Jsou zde popsány specifika jednotlivých metod, jako jsou např. nedestruktivní
elektroakustické metody, metoda volného vlastního kmitání stavebních prvků a rezonanění metoda.
Jsou zde také podrobně objasněny jednotlivé postupy pro zjišťování dynamiclcých modulů pružností
stavebních materiálů, pozornost je věnována dynamiclcých i static(ým modulům pružnosti, věetně
jejich v zájemného porovnání.

Cíl práce je jasně formulován a odpovídá zadání diplomové práce' Experimentální ěást obsahuje
obsáhlý popis metodiky prováděných prací. Některé postupy jsou tady popsány hodně dopodrobna a
patří spíše ještě do oblasti kapitoly teoreticdých poznatlni. Jednotlivé ěásti na sebe logicky navazují.
V rámci ptáce byly posuzovány jednotlivé moduly pružnosti zkušebních těles připravených
laboratomě, s různou teplotou výpalu. Zkoušení byly podrobeny také některé komerčně vyráběné
cihlářské výrobky. Zkušební tělesa byla podrobena komplexnímu zkoušení, kdy byly kromě
jednotlivých modulů pružnosti cihlrířslcých střepů zkoušeny také jejich záHadní parametry, jako jsou
vlastnosti čerstvého cihlrářského těsta, pevnosti v tlaku a ohybu, nasákavosti, objemové hmotnosti a

další. Dosažené výsledky byly souhmně prezentovány pomocí obsáhlých tabulek a grafů, posuzujících
případné závislosti mezi jednotlivými sledovanými parametry.

Připomínky a dotazy:

Pruběh je totožný s ČsN Iso 6784, ale zkouška se provádí na identické velikosti zkušebních
těles.

použitými postupy.

ostatních zkušebních těles ze série.

maximální hodnotou změny modulu pružnosti Ecs.U.

I přes uvedené připomínky je předložená práce po obsahové i odbomé stránce zpracována na velmi
dobré úrovni a splňuje stanovené cfle.
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