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Předmětem bakalářské práce Michaely Hodulákové bylo zpracování zajímavé, málo známé a 

v poslední době opomíjené problematiky, kterou vystihuje název práce - „Modul pružnosti 

přírodního kamene“. 

 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je proveden 

výčet hornin, u kterých je zjišťován modul pružnosti a provedeno jejich druhové zatřídění. 

Zde jsou uvedeny efektní příklady ze světa (USA, Velká Británie), ovšem jelikož se práce 

zabývala výhradně tuzemskými horninami, bylo by lepší uvést příklady z České republiky. 

Dále je zde uveden přehled charakteristik betonu s podrobným zaměřením na statický a 

dynamický modul pružnosti.  

 

Praktická část se zaměřuje na zjišťování modulů pružnosti u přírodního kamene, kdy 

jsou popsána zkušební tělesa, průběh zkoušení a zpracovány a vyhodnoceny výsledky měření. 

Ve výsledcích je zvlášť sledován i vliv zvětrání hornin, kdy zkušební tělesa byla vyrobena 

mimo jiné ze žuly zabudované v konstrukcích mostů a tunelů. Výstupy práce jsou přehledně 

zhodnoceny v závěru. Jedinou drobnou výtku zde mám k pořadí zkoušek, neboť rezonanční 

metoda jako nedestruktivní a dynamická by měla být zařazena za metodu ultrazvukovou, 

zatímco statická zkouška až na konec. 

 

Součástí praktické části je provedení teoretického výpočtu průhybu železobetonového trámu 

v závislosti na hodnotě modulu pružnosti betonu. Tato kapitola je sice uvedena samostatně, 

ovšem zasluhovala by lepší uvedení a vysvětlení, jakým způsobem vlivu modulu pružnosti 

kamene na modul pružnosti betonu.  

 

Bakalantka uvedla řadu odborných pramenů a prokázala orientaci v problematice 

normativních předpisů, ze kterých čerpala potřebné informace. Výstupem je pak přehledné 

srovnání všech zjištěných hodnot v jednoduché tabulce v závěru bakalářské práce. Otázkou je, 

zda v této tabulce mají být uvedeny výsledky ústního sdělení – ne že by konzultace 

s odborníkem nebyla za určitých okolností relevantním údajem, ale měla by být kriticky 

zhodnocena v některé z předcházejících částí práce. V závěru by měly být uvedeny spíše 

ověřené údaje (publikované, podložené výsledky). 

 

Grafická úroveň předložené bakalářské práce je velmi dobrá, stejně jako celkový dojem 

z jejího uspořádání a členění. Práce je doplněna fotografickými a tabulkovými přílohami. 

Z textu je zřejmé, že se absolventka v dané problematice orientuje a je schopna pracovat 

systematicky, jak je například ukázáno v diagramu postupu práce, který byl vypracován na 

straně 37. 

 

Bakalářská práce však vykazuje i několik mírných nedostatků v podobě drobných 

chyb a překlepů. Několik příkladů uvádím zde: 

 Str. 27: nesrovnalosti s popisem úrovní zatížení (2 % patří k základnímu zatížení), 

 Obr. 3-12: … při zkoušce (na) trámci. 



 Str. 29, str. 44: Hodnoty nejsou svázány s jednotkami, které se tak dostávají na novou 

stranu: 20 – kHz, 15,4 - GPa.  

 Modul pružnosti je uváděn někdy v MPa (podle normy), jindy včetně závěru v GPa. 

 Str. 31: jsou založeny na: nepřerušované(m) kmitání, přerušované(m) kmitání 

a pod. 

Názvy kapitol 4.2 Zkoušky a výsledky zkoušek – lépe by bylo Zkoušky a jejich výsledky a 

4.4 Zvětrání – lépe Vliv zvětrání na modul …   

 

Při obhajobě práce bych požádal o vysvětlení/doplnění těchto otázek: 

1. V práci se často vyskytují pojmy hornina, zemina, kámen a kamenivo, je možné tyto 

pojmy přesně definovat a popsat jejich vzájemnou souvislost? 

2. V kapitole „5. Výpočet“ je uvedeno, že výpočet průhybu je proveden na prostém 

betonovém nosníku, jak je dále popsáno, jedná se však o nosník vyztužený. Ovlivní ve 

výpočtu modul pružnosti ocelové výztuže nějak hodnotu průhybu nosníku? 

3. Jakým způsobem bude ovlivněn modul pružnosti betonu, při jehož výrobě bylo jednou 

použito kamenivo vytvořené z čediče a podruhé použito kamenivo vytvořené ze 

zvětralé žuly, při zachování stejné technologie výroby betonu?  

4. Proč se v závěru v závěrečné tabulce uvádí porovnání s průměrnými hodnotami 

statických modulů pružnosti? 

 

Závěr: 

Lze konstatovat, že rozsahem i obsahem odpovídá předložená práce požadavkům na 

bakalářskou práci. Bakalantka prokázala schopnost zpracovat zadanou tématiku a formulovat 

závěry. Po správném zodpovězení otázek hodnotím práci klasifikačním stupněm B/1,5. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne  ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


