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Úvod 
Disertační práce má 218 stran včetně literatury a příloh. Úvodem je  třeba zdůraznit, že práce je 
napsána v anglickém jazyce, co vyzdvihuje kvalitu práce a prokazuje schopnost Ing. 
Wasserbauera udělat vědecké rešerše a komunikovat s odbornou společnosti v zahraničí. Práce 
je napsána úhledně a přehledně, to dokazuje autorův dobrý nadhled nad předmětem disertační 
práce. Autor má 5 práci evidovaných v databázi s impaktem faktorem (CC), 5 práci v časopisu 
„Chemické listy“ a 9 ve sbornících z vědeckých konferencí a seminářů. Ing. Wasserbauer 
absolvoval zahraniční pobyt v rámci programu ERASMUS na “ Vienna University of Technology, 
Faculty of Civil Engineering, Institute for Mechanics of Materials and Structures, Rakousko“, kde 
vykonával značné množství práce, jak v oblasti teoretické tak i experimentální,což prokazuje 
vynikající přínos autora na mezinárodním poli. 
 
Aktuálnost tématu  
Předložená disertační práce je věnována velmi aktuální problematice vlastností ztvrdlých 
cementových past na mikro úrovni a je potřebné podtrhnout výrazně interdisciplinární povahu  
práce. Chování cementových past, malt nebo betonů je závislé na jejich mikrostruktuře a na 
vlastnostech jednotlivých fází včetně původních minerálů, hydratovaných produktů, pórů a 
fázových rozhraní a proto mikromechanická analýza se stává běžnou součástí analýzy takových 
materiálů.  Ing. Wasserbauer se odvážil tyto zkušenosti zohlednit v své disertační práci a hledat 
vědeckou odpověď na otázky vztahu mezi mikrostrukturou a vývojem vlastností cementových 
past včetně předpovědi dlouhodobého chování stavebních materiálů. Díky různých 
experimentálních metod a numerických modelů bylo možné předvídat mechanické vlastnosti 
různých stavebných materiálů v měřítku menším než mikrony.  
 
Zvolená metoda zpracovaní 
Zvolenou metodu řešení můžeme rozdělit do dvou skupin: Metodika a numerické modely. Autor 
využíval obrovské možnosti přístrojového vybavení na FCH na realizaci cílů disertační práce: 
kalorimetrie, ultrazvukové testování, jednoosá pevnost v tlaku, nanoindentace, korelativní 
mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním spektrometrem. 
Z experimentů vyplývá, že cementová pasta je specifickým komplexním a heterogenním 
kompozitem, jehož chování je časově závislé. Ačkoliv je to heterogenní materiál, v měřítku 
mikrometru může být považována za homogenní. Jejími hlavními složkami jsou hydratovaná 
fáze (C-S-H_LD, C-S-H_HD, CH), bezvodá fáze (zbytky slínku) a defekty, proto byla nanoindentace 
použita pro hodnocení mikromechanických vlastností jednotlivých fází a bylo provedeno 
dostatečně velké množství vpichů rozdělených do těchto fází. Nanoindentace poskytuje 



informace o charakteristické elastické vlastnosti pro jednotlivé chemické složky. Měřené 
mikromechanické vlastnosti jsou vyhodnoceny pro každý vpich zvlášť a celkové výsledky byly 
potom vyhodnoceny statisticky.  
Ultrazvukové měření patří mezi nedestruktivní metody zkoušení materiálů a byly  použity ke 

stanovení Youngova modulu pružnosti zatvrzených cementových past. Jiné charakterizační 

metody (korelativní mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie s energiově disperzním 

spektrometrem) byly použity pro  mikro strukturální analýzy, na mapování a identifikace slabých 

míst ve zatvrzených materiálech. 

Numerická simulace a matematické modelovaní mechanických vlastností cementových past, 
betonů a jiných stavebních kompozitních materiálů na mikroskopické úrovni ukázaly shody mezi 
Pichlerůovým modelem a experimentálním výsledkem. Je třeba poznamenat, že autor osobně 
pracoval pod vedením profesora Pichlera.  
 
Výsledky doktorské práce, její přínosy a poznatky, význam pro praxi nebo vývoj vědy 
Autor provedl neuvěřitelné množství experimentů. Konstatuji, že byl zvolen náročný postup 

práce z hlediska realizace a zpracovávaní experimentálních výsledků. Pro lepší pochopení vztahů 

hydratačních produktu a vývoj mechanických vlastností betonu, byly naměřeny hodnoty 

mechanických pevností jako tvrdosti a moduly pružnosti pro fáze LD_C-S-H, LD_C-S-H a CH. Chci 

zdůraznit silné stránky experimentálního výzkumu a nepochybně originalitu a autenticitu 

výsledků práce, která je možná na tři disertace. Proto vyhodnocení experimentů a jejich 

interpretace jsou provedeny velmi solidně, konstatuji, že výsledky doktorské práce mají velký 

význam pro vývoj vědy a pro praxi, hlavně v oblasti rozvoje a aplikace vysokohodnotných 

betonů, geopolymérů apod.  

Splnění podmínek tvůrčí vědecké práce 
Celkově jsem s prací spokojen a to jak zpracováním, tak náplní, a práci hodnotím a zařazuji do 
lepšího průměru dizertačních prací odevzdávaných v souvisejících oborech materiálového 
výzkumu na FCH VUT v Brně.  
 
Splnění stanovených cílů 
Jelikož  výsledky doktorské práce byly průběžně recenzované a publikovány, považuji za splněné 
definované cíle práce. Dizertant ukázal nadstandardní publikační aktivitu, tj. 5 publikací v IF 
časopisech. 
 

Připomínky a dotazy k disertační práci 

K disertační práci uvádím následující připomínky a dotazy: 

 Jaká je šance uvedení postupu měření mikro mechaniky do praxe?  

 Jaký význam pro praxi má hodnota tvrdosti nebo modulu pružnosti? 

 Je možné měřit i tvrdost ettringitu a pórů? 



 Bylo by účelné, aby autor uvedl své představy o tom, jak zamýšlí ve své další vědecké 
činnosti pokračovat v rozvíjení zvoleného a i do budoucna aktuálního tématu na CMV 
FCH VUT Brno a v spolupráci s „Vienna University of Technology, Faculty of Civil 
Engineering, Institute for Mechanics of Materials and Structures“.  

 
 
Závěr 
Autor prokázal nepochybně neuvěřitelnou pracovitost, schopnost velmi solidního zhodnocení 
literárních údajů i vlastních experimentálních výsledků. Práce obsahuje ohromné množství 
výsledků a nepochybně poslouží k další seriózní vědecké práci. Autor ovládá práci s mnoha 
přístroji  a metody měření. Kromě syntézy materiálů, Wasserbauer vykonával sám 
experimentální stanovení vzorků. Nadprůměrná publikační aktivita ilustruje fakt, že autor je 
schopen solidní vědecké práce.  
Navzdory výše uvedeným připomínkám doporučuji, aby předložená práce byla přijata k 
obhajobě a aby v případě, že autor svou dizertační práci úspěšně obhájí, byl podle zákona 
č. 111/1998 Sb. ve znění dalších předpisů mu udělen titul doktor (Ph.D.). 
 
Brno, 15. srpna 2013 
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