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Hodnocení diplomové práce: 

V souladu s požadavky na hodnocení diplomové práce uvedenými v „žádosti o posouzení 
diplomové práce“ konstatuji následující: 

Naplnění zadání diplomové práce 
Po seznámení se s obsahem předložené diplomové práce konstatuji, že Bc. Tomáš Mohyla 
vytyčené cíle uvedené v kapitole 1. splnil. 

 

Citační zdroje, citační pravidla 
Autor práce využívá adekvátní dostupné zdroje k řešené problematice. Autorem převzaté 
poznatky jsou řádně v textu vymezeny a je tedy zcela zřejmé, co jsou autorovi a co převzaté 
poznatky. Jsou v souladu s citačními pravidly. 

 

Přínos práce 
Přínos práce spočívá v dalším rozšíření znalostí o přetvárných parametrech brněnského jílu 
v oboru malých přetvoření a v prokázání anizotropie tuhosti. Je pravda, že autorovi se zcela 
nepodařilo stanovit některé přetvárné vlastnosti (tečný Youngův modul, Poissonovo číslo), 
protože přesnost snímačů neumožnila zaznamenat náležité údaje. Autor diplomové práce 
to však řádně komentuje a objasňuje. V tom vidím druhý přínos práce. Další práce, které se 
budou touto problematikou zabývat, tak již budou moci zahrnout tyto poznatky a vyhnout 
se tak těmto problémům s laboratorním testováním. 

 

Obsahová a formální stránka práce 
Po obsahové stránce je práce logicky členěna, text je srozumitelný. Autor nejdříve vytyčuje 
své cíle, v další části práce shrnuje velmi přehledně dosavadní poznání ze zkoumané 
problematiky. Následuje prezentace vlastní činnosti (metodika zkoušek, výsledky a diskuse). 
Po metodické stránce je práce velmi dobře zvládnuta. Autor pro zpracování práce využívá 
laboratorního testování, podrobně uvádí přípravu i samotné testování jednotlivých vzorků.  
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Po formální stránce bych měl připomínku k formátové úpravě textu, a to k formě zarovnání 
textu, které není do bloku. Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. U grafů by bylo 
vhodnější použít černobílé zobrazení, místo barevného vyjádření a rovněž i samotné 
grafické zpracování by mohlo být profesionálnější. 
 

 

Připomínky, dotazy k práci 
Na str. 64 autor práce uvádí určení deformačních parametrů v horizontálním směru. Jejich 
stanovení je dle rovnic (14) a (15). Aby bylo možno stanovit „Eh“ resp. „ν h“ je potřeba znát 
poměr „α“, který je dle rovnic (14) a (15) pro Youngův modul a Poissonovo číslo rozdílný. 
V práci je uveden pouze pro Youngův modul, tj. „αG“. Prosím vyjasnit. 

 

Závěrečné hodnocení. 
Po seznámení se s předloženou diplomovou prací konstatuji, že Bc. Tomáš Mohyla prokázal, 
že je schopen zpracovat zadané téma na dobré úrovni, jak po stránce jazykové, tak i 
odborné. Formulace jsou jednoznačné a srozumitelné. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností  

 
Doporučuji 

  
práci k obhajobě. 
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