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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Analýza metod měření vlhkosti ve stavebních materiálech 

Autor práce:  Bc. Eliška Burešová 

Vedoucí práce:  prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc. Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření obsahu vlhkosti ve stavebních 

materiálech s využitím nepřímých metod měření, které umožňují její dlouhodobé měření.  

V této souvislosti diplomantka ověřila dostupné metody pro dlouhodobé monitorování vlhkosti 

ve stavebních materiálech zabudovaných do stavebních konstrukcí. Mezi ověřované metody 

měření vlhkosti patří odporová, kapacitní a mikrovlnná metoda a jejich porovnání s výsledky 

gravimetrických měření. V závěrečné fázi posoudila měřicí schopnost jednotlivých metod 

měření vlhkosti jejich možnosti k praktickému uplatnění. 

Hodnocení práce studenta: 
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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.: 

Ad 1: Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni vycházející ze studia teoretických možností 

nepřímých měřicích metod vlhkosti, také k tomu využila svých zkušeností při laboratorní práci. 

Ad 2: Z metodologického hlediska využila postupy, které vychází ze zadání práce, použila 

adekvátní měřicí metody pro stanovení vnitřní vlhkosti proměřovaných staviv.  

Ad 3: Diplomantka využila řadu literárních odkazů tuzemských i zahraničních. Jde sice 

o poměrně širokou problematiku, žádný ze zdrojů však neposkytuje ucelený přehled. 

Ad 4: V textu diplomní práce lze nalézt několik překlepů, které principiálně snižují její celkovou 

úroveň, avšak v kontextu s celkovou úrovní práce se neprojeví na výsledném hodnocení. 

Ad 5: Rozsah práce i rozsah jednotlivých kapitol odpovídají bodům zadání diplomní práce, 

skutečný rozsah experimentálních prací překračuje předepsaný rozsah zadání. Diplomantka se 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

rovněž vypořádala s některými praktickými těžkostmi, které musela vyřešit při měření 

sledovaných parametrů. 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomová práce Bc. Elišky Burešové vyhovuje rozsahem i způsobem zpracovaní požadavkům 

kladeným na diplomní práce. V rámci rešeršní přípravy a praktickém provádění 

experimentálních prací i vyhodnocení výsledků oceňuji u diplomantky samostatnost, se kterou 

přistoupila k zadanému tématu, také při zpracování práce prokázala dostatečnou erudici. 

Hodnocenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A/1 

Datum:  25. ledna 2021  Podpis vedoucího práce ………………………………… 


