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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vliv velikosti zkušebního tělesa na hodnoty materiálových 

vlastností stanovených rezonanční metodou 

Autor práce: Michal Čaněk 

Oponent práce: doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce je zaměřena monotematicky na rezonanční metodu zkoušení betonu, přičemž si 

klade za cíl stanovit vliv velikosti zkušebních těles na výsledky zkoušek betonu. Rozsah práce (58 stran 

textu, dalších 32 stran seznamů a příloh) odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Členění práce 

je přehledné, obsahuje 5 hlavních kapitol (Úvod, Cíle práce, Teoretická část, Experimentální část a 

Závěr). Teoretická část obsahuje přehledný popis metod a výpočtů použitých dále v praktické části. 

Experimentální část práce obsahuje velmi přehlednou metodologii, postup plánování a provádění 

experimentu. Tabulky a grafy jsou zde vhodně doplněny průvodním textem. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je zpracována pečlivě, přesto mám několik drobných připomínek.  

První se týká plánování experimentu. Práce se snaží zjistit vliv velikosti zkušebních těles na 

naměřené hodnoty vlastností lehkého betonu, ovšem značná variabilita tvarů a rozměrů jde na 

úkor malého počtu zkušebních těles. Zejména u jádrových vývrtů je patrné, že velmi záleží na 

místě odběru, takže při počtu tří až čtyř těles dochází k výraznému nárůstu směrodatné 

odchylky. Vliv rozdílného vysýchání je v práci popsán. 

Práce obsahuje řadu grafů, u nichž by však bylo vhodné jisté sjednocení stylů. Např. u Grafu 12 

jedna sada má chybové úsečky a druhá ne, ale je zde zase (nadbytečně) spojnice trendu. 

Velikost značek u obou sad je výrazně odlišná. Grafy č. 14 a 15 – bylo by vhodné dodržet stejnou 

barevnost u stejných vlastností, rovněž sjednotit popis veličin (spíše preferovat konkrétní).  
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Co se týče vlastních výsledků, chybí mi zde vyjádření Poissonova čísla – mimo jiné i z důvodu 

kontroly správnosti naměřených kroutivých frekvencí, které mohou být zejména u válcových 

těles problematické. 

Otázky k zodpovězení: 

1. Co jsou z hlediska rezonančního měření tzv. krátké a dlouhé válce a jak se u nich liší 

vyhodnocení zkoušek? 

2. V Tab. 12 (a Tab. P1 až P5j jsou vypočteny hodnoty dynamických modulů pružnosti. 

Vyjádřete a analyzujte hodnoty Poissonova čísla, např. u těles vyrobených z JV 50/300. 

 

Závěr: 

Bakalářská práce splňuje požadavky uvedené v zadání, je zpracována na velmi dobré úrovni a 

je zde patrné velké množství odvedené práce. Oceňuji zejména dobře zpracovaný popis 

experimentů včetně dokumentace provádění zkoušek. Z hlediska dosažených výsledků ji lze 

považovat spíše za pilotní projekt, který naznačil, kterému směru se případně v budoucnu 

věnovat podrobněji. Práci doporučuji podstoupit k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4. června 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


