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Úkolem diplomové práce pod názvem „Konstrukční lamelové dřevo vyztužené kompozitními 

materiály“ vypracované Bc. Pavlem Kovácsem bylo provést laboratorní zatěžovací zkoušky dřevěných 
nosníků vyrobených z rostlého dřeva, lepeného lamelového dřeva a z lepeného lamelového 
vyztuženého uhlíkovou lamelou v tahové oblasti prvku a provést vzájemná porovnání výsledků. 

 
Předkládaná práce je členěna do devíti kapitol a dvou příloh, přičemž jednotlivé kapitoly se 

zabývají následujícími problémy: 
 
- v první a druhé kapitole jsou popsané vymezené cíle práce 
- třetí kapitola je zaměřena na rešerši odborné literatury a odborných článků zabývajících se 

obdobnou problematikou 
- ve čtvrté kapitole se diplomant věnuje popisu užívaných materiálů, jejich vlastnostem a 

příslušným laboratorním zkouškám pro stanovení jejich parametrů 
- v kapitole páté je popsána výroba zkušebních těles s volbou použitého lepidla 
- vlastní provedení zatěžovacích zkoušek vyrobených zkušebních nosníků včetně jejich 

vyhodnocení je popsáno v kapitole 6. Součástí této kapitoly je také popis použitých snímačů a 
měřících zařízení 

- v následující kapitole je proveden statický výpočet jednotlivých variant vyrobených nosníků 
- v osmé kapitole je provedeno porovnání jednotlivých výsledků z provedených zatěžovacích 

zkoušek včetně doprovodných zkoušek mechanických vlastností na doplňkových tělesech 
- v poslední deváté kapitole závěru jsou vysloveny poznatky získané z provedených 

experimentů 
- Přílohy A (výstupy z provedených laboratorních zkoušek) a B (fotodokumentace) vhodně 

doplňují hlavní textovou část práce 
 

Diplomant  Bc. Pavel Kovács v průběhu roku prokazoval při řešení své práce výbornou schopnost 
orientovat se v problematice přípravy a provedení laboratorních experimentů. V rámci své práce se 
aktivně podílel na přípravě a výrobě zkušebních prvků, provedení všech laboratorních zkoušek a jejich 
vyhodnocení. Ke své práci i k dalším úkolům přistupoval s plným nasazením a odhodláním jak při 
praktické části práce v laboratoři, tak při následném zpracování své práce.  

 
Diplomová práce splňuje všechny předepsané náležitosti, i přes mírné nedostatky a formální 

chyby ji hodnotím kladně a doporučuji přijmout k obhajobě. Z těchto důvodů doporučuji hodnocení 
práce klasifikačním stupněm: 

 
 

Klasifikační stupeň ECTS: B 
 
 

V Brně dne 23.1.2011        ______________________ 
                Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


