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“Charakterizace procesu porušování migmatitu prostřednictvím
ultrazvukových metod”
Předložená disertační práce je věnována laboratornímu výzkumu porušování hornin pomocí
ultrazvukových metod. Práce se skládá z 5 kapitol, ve kterých doktorand stručně shrnuje
nejvýznamnější výsledky dosažené v průběhu svého studia. Jádro práce tvoří 4 vědecké
články, z nichž 3 jsou již opublikovány a čtvrtý je v recenzním řízení. Ve třech z těchto článků
je doktorand prvním autorem s hlavním autorským podílem.
V první kapitole je představeno téma práce a jsou formulovány její cíle. Druhá kapitola
podává přehledný úvod do problematiky laboratorního studia porušování hornin, popis
horninových vzorků, zatěžovacího zařízení a registrační aparatury, ultrazvukových snímačů
akustických emisí, jejich rozložení a směrového pokrytí při ultrazvukovém prozařování a je
uveden přehled použitých metod zpracování signálů akustických emisí a ultrazvukového
prozařování. V třetí kapitole jsou diskutovány výsledky dosažené a prezentované v
jednotlivých vědeckých publikacích doktoranda. Čtvrtá kapitola stručně shrnuje výsledky
doktoranda a to jednak ve vývoji nových metod užitých při zpracování akustických emisí a
ultrazvukových signálů a dále výsledky získané interpretací laboratorních měření. Pátá
kapitola obsahuje závěry. Následují seznam citované literatury a prohlášení o autorském
podílu na publikacích a jsou přiloženy kopie zmíněných publikací.
Předložená disertační práce má solidní formální úroveň, formulace jsou jasné a výstižné,
obrázky jsou ilustrativní, práce je přehledná. Co se týče obsahu a samotných výsledků práce,
pak bych zvláště vyzdvihnul její poměrně široký záběr. Práce prezentuje jak nové přístupy v
metodice zpracování akustických emisí a ultrazvukových signálů, tak přináší zajímavé a
podnětné výsledky získané při interpretaci zátěžových experimentů. Obzvláště zajímavé jsou
experimenty s jednoosým zatěžováním válcových vzorků anizotropních hornin. Experimenty
názorně dokládají, jak anizotropie hornin může měnit svoji sílu a orientaci v závislosti na
jednoosém tlaku a jak znalost časově proměnné anizotropie hornin může významně upřesnit
interpretaci výsledků, např. lokaci akustických emisí. Za nejpozoruhodnější výsledek ovšem
považuji navržení, realizaci a interpretaci experimentu jednoosého zatěžování čtyř
migmatitových vzorků s odlišným sklonem foliace. Shlukování hypocenter akustických emisí
v tomto experimentu jasně ukázalo, jak charakter porušování vzorků závisí na vzájemné
orientaci přednostně orientovaných struktur v hornině a směru působícího tlaku. Zatímco
v případě subhorizontální foliace ve vertikálně zatěžovaném vzorku jsou charakter
akustických emisí a makroporušení vzorku podobné jako pro izotropní vzorek, v případě
menších odklonů foliace od tlakové osy hypocentra akustických emisí se koncentrují podél
plochy ve směru foliace. Sklon foliace vzhledem k ose zatěžování taktéž významně ovlivňuje
tahový a smykový režim akustických emisí a jejich vzájemné zastoupení v průběhu
zatěžování.
K disertační práci mám několik připomínek, doporučení a dotazů. Očekávám, že se
doktorand k mým připomínkám vyjádří a dotazy zodpoví při obhajobě práce.


Připadá mi, že množství zajímavých výsledků, které doktorand získal v průběhu
studia, neodpovídá zcela doktorandově publikační aktivitě. Prezentace výsledků tvoří
významnou část vědecké práce a doporučuji v budoucnu věnovat publikování více
pozornosti.
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