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Pokročilé vyhodnocení lomovfch testri vybranfch
horninov ch těles

PŤedloŽená bakaláŤská ptáce se zaměŤuje na vyhodnocení lomov;fch vlastností vybranfch
hornin (pískovcri) zkouman1fch na Ustavu geoniky Av CR, v. v. i. v ostravě. Lomové testy se
prováděly na zkušebních tělesech ve tvaru válce se zátezem s klínov1fm čelem (chevron
notch) v konfiguraci tŤíbodového ohybu. Lomově.mechanické parametry byly určovány
z namětenych (poskytnut;fch) zatěŽovacích kŤivek, a to podle vztahri lineární elastické lomové
mechaniky a metody lomové práce.

V pŤedloŽené bakaláŤské práci autor po krátkém rivodu popisuje vybrané lomově-
mechanické pŤístupy a parametry souvisejících modelri. Dále navazuje popis provedenjch
lomov1fch zkoušek a testovan;/ch těles a pŤedvedení postupu pÍi zpracování naměŤen1fch dat
v programu GTDiPs. Pak autor ve velmi krátké kapitole uvádí vztahy pro stanovování
lomovych charakteristik (zde bych očekával detailnější podchycení problematiky). Navazující
kapitola ,,Vfsledky.. shrnuje v;fstupy proveden1fch analyz v pŤehlednfch tabulkách, chybí
však jejich rozbor a diskuse. Na stručn1f závěr pak navazují mandatotní seznamy a dvě
pŤílohy. První z nich pŤedstavuje detailní obecné geometrické odvození plochy ligamentu
vzorku, druhá pak zatěŽovací diagramy analyzovanych vzorkri.

Struktura práce se dá považovat za pŤehlednou' a to z{ména pro její znaěnou stručnost.
V rivodní teoretické části by podle mého názoru mělo b;it více prostoru věnováno vybran;fm
teoretickym aspektrim souvisejícím s prováděnou analyzot1 z ěehoŽby jasněji vypl;fvalo, Že

Se autor v Ťešen;fch problémech dobŤe orientuje. Stejně tak závěrečné shrnutí je značně
stručné. V práci mi chybívytazněji vyjádŤené stanovení jejích cíl , a také, jak jsem jiŽ uvedl,
rozbor a diskuse získan;fch vfsledkri.

Posuzovaná bakaláŤská práce je zpracována pečlivě, vyznačuje se dobrou jazykovou
i grafickou rovní, i když pŤeklep m a typografick1fm nesrovnalostem se autor nevyhnul.
Byla zpracována v rozsahu, kter odpovídá nárokrim na bakaláŤskou práci. Práci proto
hodnotím kladně.

Do diskuse k obhajobě bakaláŤské práce navrhuji dvě vybrané otázky:

. Co vyjadŤuje symbol Á*6 vyskyující se v rovnicích 4.I a4.4?

. Jaky lomově-mechanick;f pŤístup pro vyhodnocení zatěŽovacích diagram by lépe
vystihoval jev kvazikŤehkého porušování pískovce neŽ pouŽitá LELM?
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