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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: ANALÝZA METOD MĚŘENÍ VLHKOSTI VE STAVEBNÍCH 

MATERIÁLECH 

Autor práce:  Bc. Eliška Burešová 

Oponent práce: Ing. Antonín Žák, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení různým metod pro měření vlhkosti ve stavebních 

materiálech a konstrukcích.  

V teoretické části je provedena rešerše různým metod měření, jsou popsány fyzikální principy a 

vlastnosti jednotlivých metod měření.  

Hlavní část je zaměřena na experimentální ověření různých metod měření na praktických modelech 

konstrukcí. V rámci měření je prováděna i kalibrace metod nebo je popsán postup kalibrace, který 

by měl být, pro správné měření, proveden. 

Na závěr je provedena diskuze výsledků experimentů a doporučení pro další vývoj problematiky. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je napsaná velmi čtivou a přehlednou formou velmi hezky graficky upravená. V textu se 

objevuje pár formálních nedostatků, např. hůře čitelná legenda na obr. 50. Dále bych doporučil 

v kapitole 9 popisovat jen cíle práce, nikoli postup.  

V kapitole 16.2 bych k vyhodnocení celkového vývoje hmotnosti vzorku, viz obr. 47, doporučil také 

doplnit průběh úbytků vody, viz obr. 46. 

V kap. 16.5.2 nebylo zcela jasně vysvětleno, z čeho vychází předpokládané množství vody, viz obr. 

51. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

V kapitole 16.2. je popsáno, že měření probíhalo v hloubce 10 mm. Popište princip osazení snímače 

a vysvětlete, zdali měření probíhá pouze v hloubce 10 mm nebo se jedná o vrstvu do hloubky 10 

mm.  

Vysvětlete, z jaké úvahy vychází předpokládané množství vody na obr. 51. 

V kapitole 16.3, viz. obr. 48, uvádíte, že rozsah použitého kapacitního snímače je 24,4 pF. Z měření 

je patrné, že na cca 200 g úbytku vlhkosti bylo využito 10 pF z rozsahu snímače a na zbylých cca 

7000 g zbývá jen 15 pF. Je opravdu rozsah snímače dostatečný? 

Závěr: 

Diplomová práce autorky je jak v teoretické, tak v praktické části, rozsahem a záběrem zcela 

výjimečná s patří mezi nejlepší práce, které jsem oponoval. Troufnu si tvrdit, že pokud by autorka 

ještě doplnila nějaká měření a kalibraci měřidel, práce by splnila nároky na disertační práci.  

Dále bych chtěl velmi ocenit odvahu autorky pustit se do tak náročného tématu, tím více v této 

náročné době. 

Pro stavební praxi by bylo nesmírně přínosné v tomto tématu pokračovat. 

Navrhuji komisi udělit autorce vyznamenání za vynikající diplomovou práci.  
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