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Magisterská diplomová práce Tomáše Mohyly

“Přetvárné parametry brněnského téglu z malých deformací 
v trojosém přístroji”

Vyjádření vedoucího práce

Cílem magisterské diplomové práce (DP) „Přetvárné parametry brněnského téglu 
z malých deformací v trojosém přístroji“ Tomáše Mohyly bylo experimentálně stanovit 
Youngův modul a Poissonovo číslo brněnského téglu pomocí ponorných „lokálních“ 
snímačů posunů v trojosém přístroji. Po stručném úvodu autor popsal geologii a uvedl 
dosavadní poznatky o podstatných vlastnostech téglu. Shrnul domácí a zahraniční práce 
o měřeních pomocí LVDT. Poté se věnoval metodice zkoušek, kalibraci a přesnosti měření 
a analýze svých vlastních dat.

Rešerše dosavadních výsledků na téglu je zdařilá, a vytknout ji snad lze pouze, že autor 
nevybral v případě lišících se archivních dat ta, která považuje za správná, případně 
nevysvětlí, proč to nelze učinit (např. rozpory v archivních údajích o mineralogii, ale i 
o pevnosti).

Provedená měření nejsou snadná a je třeba autora pochválit, s jakou trpělivostí 
připravoval rozpadavé zkušební trojosé vzorky, instaloval na nich radiální a axiální 
LVDT , řešil problémy s přesností snímačů a rozptylem dat apod. Přes počáteční nezdary a 
skepsi nakonec získal velmi pěkná experimentální data, která dosud nebyla na téglu jinde 
naměřena. Jejich vyhodnocení a interpretace však již nebyly z časových důvodů 
provedeny v takovém rozsahu, jak by si zasloužila. Přesto autor demonstroval jasně 
anizotropii tuhosti neporušených vzorků téglu a dramatický pokles modulů s deformací 
v oblasti malých přetvoření. Bohužel již nezbyl čas např. na vyhodnocení smykových fází 
zkoušek, ani na důkladnou analýzu parametrů pro transverzálně izotropní model.

Přes svou výše uvedenou nespokojenost s poněkud bázlivým přístupem k interpretaci dat 
z literatury, především ale s časovým postupem prací konstatuji, že předložená práce 
splnila zadání, a má praktický přínos. Z pozice vedoucího ji doporučuji přijmout 
k obhajobě.
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