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Tématem diplomové ptáce Petra Dvorského je analýza možnosti využiti ultrazvukové
impulsové metody pro stanovení pevnosti cementů. Konkrétně se jednalo o cementy CEM I
52,5R a CEM IIIA-M 42,5N z cementámy ČiŽkovice. Téma práce \ze označit za aktuáIní a
podnětné.
Rozsah diplomové práce je74 sttantextu a práceje členěna do šesti stěŽejních kapitol.
Úvod teoretické části je obecně zaměÍen na metody nedestruktivního zkoušení.V souladu se
zadánim se teoretická část práce dominantně věnuje problematice ultrazvukové impulsové
metody. Teoretická část práce je zpracována kvalitním způsobem.
Cíl práce je formulován jasně a zcela koresponduj e se zaďéním. RovněŽ tak metodika
experimentální části práce je zptacována erudovaným způsobem. Tento fakt svědčío dobré
orientaci diplomanta v řešenéproblematice. Připomínku lze mít ke skutečnosti, že neníjasně
definována vlhkost, při které byla měření prováděna. Zkontextu vyplývá, Že měření byla
pravděpodobně prováděna na vzorcích',jejichŽ kapilámě pórový systém byl saturován vodou.
Vzhledem k podstatnému ýznamu vlhkosti na výsledky by ovšem bylo vhodné tento
předpoklad blíŽe specifikovat (tzn. je uvedený předpoklad správný?).

Vlastní experimentální část práce je poměrně obsáhlá. Získané ýsledky jsou
přehledně zpracovány formou tabulek a grafir. Pozitivně lze hodnotit způsob, kterym

diplomant přistupuje k lyhodnocování získaných poznatků. Tím student prokáza| samostatně
řešit zadaný technický problém. Velmi pozitivně lze hodnotit fakt, že vytvořené kalibrační
vztahy vykazýí r,ysoké hodnoty koeficientu korelace (0,90-0'99). Zajimavou otázku pak
diplomant nastoluje v kapitole Diskuze výsledků, kdy na straně 70 mimo jiné uvádí: ,'Pro
uvedené typy cementů se doporučuje vyuŽití kalibračníchvztahi zpracovaných pro daný typ
cementu' v případě zkoušeníjiných druhů cementu se doporučuje využitísouhrnného
kalibračního vztahu upřesněného součinitelem cr minimálně z 9 zkušebních těles .." . Není
zřejmé' z ěeho toto konstatování vychézí,neboť korelaění koeťrcienty získané pro jednotlivé
typy testovaných cementů jsou srovnatelné s korelačnímikoeficienty získanépro tzv.
,,souhrnné" vztahy (tj. vztahy odvozené souhrnně pro oba testované typy cementu).
I přes uvedené připomínky lze jednoznačně konstatovat, že diplomová práce je
zpracována kvalitně. Diplomová práce zcela splnila zadání. Ztohoto důvodu ji hodnotím
známkou
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