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Posudek 

Obsahem diplomové práce je hodnocení objemové stability metalurgických strusek a 

dalších vybraných materiálů účinkem vody za zvýšené teploty. Hodnocení stability probíhalo 

v souladu s certifikovanou metodikou vyvinutou pro daný účel. Byla stanovená hodnota změny 

objemu sledovaných látek a zároveň se hodnotil vztah mezi výchozím fázovým složením těchto 

látek a jejich schopnosti podléhat změnám objemu.  

Teoretická část práce uvádí kategorizaci metalurgických strusek, je věnovaná pozornost 

struskám z výroby surového železa a oceli. Je prezentovaná jejich charakterizace, přičemž je 

kladen důraz na jejich chemické a fázové složení a dále jsou uvedeny metody materiálového 

využití těchto látek. Problematice objemové stability je věnovaná samostatná kapitola. Na základě 

literární rešerše je hodnocen vliv fázového složení na objemové změny strusek. Práce uvádí 

metody, které se ve světě používají pro sledování objemové stability strusek a podobných 

systémů.  

Experimentální část popisuje změny šesti vybraných vzorků, z čehož je pět druhů strusek 

z pánvové metalurgie a jeden vzorek představuje použité dolomiové stavivo. Jsou měřeny změny 

objemu strusky po účinku vody za zvýšené teploty. Příčiny změny objemu jsou komentovány na 

základě změny fázového složení hydratovaného produktu. Výsledky jsou navíc konfrontovány se 

změnou hustoty sledovaných systémů. Diplomantka nachází logické vysvětlení objemových změn 

sledovaných systémů v souvislosti se změnou jejich fázového složení. V této části práce bylo 

vhodné objemové změny hodnotit také na základě změny objemu mezizrnného systému, tj. na 

základě změny sypné hustoty. V práci mohla být důsledněji rozvinutá diskuze k získaným 

závěrům. Například změny objemu a hustoty sledovaného systému, které jsou reprezentované 

změnou uvedených parametrů přítomných minerálů, mohli být srovnávané s teoretickou změnou 

těchto hodnot, dostupnou z literárních pramenů.   

Diplomová práce svým obsahem naplňuje zadání. Autorka prokázala schopnost řešit 

odborný problém. Vzhledem k prezentovanému rozsahu práce a způsobu prezentace získaných 

poznatků práci hodnotím:  
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