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Závěrečné vviádÍení :
Aktuá|ní tématika ap|ikace a využívání geopo|ymerních materiá|ťt vyŽaduje

v současné době intenzivní dop|Ďovánízák|adních poznatkťr o jejich piípravě, struktuňe a

v|astnostech. PĚed|oŽená práce je zaměiena hlavně na modifikaci struktury v|áknit1fmi

ztuŽujícími elementy a s|edovánízměn struktury a vybran1fch v|astností dynamickifm
namáháním v ohybu. Struktura a její změny by|a s|edována nedestruktivní počítačovou
tomografií a skanovací elektronovou mikroskopií, v|astnosti pak měiením k|asickfch
mechanickfch charakteristik.

Z pŤed|oŽené dip|omové práce je vidět, Že pĚíprava vzorkťr k měiení byla provedena

vhodně, aby vzorky vyhovovaly studované prob|ematice. Měiicí metody byly adekvátní pro

získání poŽadovanfch charakteristik, na zák|adě kten.fch by|o moŽné jednot|ivé typy vzorkťt

porovnat co do struktury i změn jejich v|astností s dynamickyim ohyboqfm namáháním.
Vfs|edky experimentťr jsou v práci dobie presentovány a adekvátně diskutovány.
Z učiněn1ich závěrŮje dobĚe vidět, jak se rozdíly ve strukturním uspoiádání projevují na
v|astnosíech geopolymerních materiá|ťr ijak ohybové namáhání v|áknitfch kompozit měni
jejich v|astnosti pod|e toho, jak dokonale jsou ztuŽující prvky v matrici roz|oženy,

Presentace práce je srozumite|ná. Drobné formulační nedokonalosti a opomenutí,
nečetné jazykové chyby či rídké piek|epy jsou spíše vadou na kráse. Pod|e mého názoru
mě|o bft více pozornosti věnováno v teoretické části aspektťrm dynamického namáhání
kompozitních systémťr, jak se Žáda|o v zadání cí|ťr dip|omové práce.

Po prostudování pĚed|oŽené práce jsem dospě| k závěru, Že práce vyhovuje

poŽadavkťrm na dip|omové práce k|adenfm, a tedy splřuje požadavky na udělení

akademického titulu ,,lnŽen!r.., a proto ji doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce:

Velmi dobÍe

Doporučení a otázkv pro obhaiobu:

1. Jaki/ je názor uchazeče na skutečnost, Že u neodmaštěnfch ske|nfch v|áken
v matricijsou zĚete|ně větší mezery mezi v|ákny a matricí:jde o afinitu materiá|ťr,

nebo je pťíčinou objem apretace na v|áknech?

i4 fiÁ,,,i4.
doc. RNDr. František Lednick1/, cSc.

Doporučená stupnice pro návrh
k|asifikace práce na základě
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práce:
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