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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

     

 Bakalářské práce odpovídá zadání v plném rozsahu. Úkolem bakalářské práce bylo 

posoudit, do jaké míry ovlivňuje granulometrické složení hlinitokřemičitých surovin funkční 

vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů. V zadání práce byly stanoveny 3 základní 

témata a to: i) Způsob stanovení granulometrické stavby surovin a její vliv na vlastnosti 

keramických výrobků, ii) hlinitokřemičité žárovzdorné materiály, iii) experimentální 

posouzení vlivu granulometrické skladby surovinové směsi na vlastnosti vybraných typů 

hlinitokřemičitých materiálů. Lze konstatovat, že v bakalářské práci byly rozvinuty všechny tři 

témata v požadovaném rozsahu a stanoveného cíle bylo dosaženo. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

      

 Předložená bakalářská práce je řazena do šesti hlavních kapitol, z nichž první je 

úvodem do problematiky, tři se věnují teoretické části, jedna praktické a poslední je věnována 

závěru. Součástí práce je rovněž seznam použité literatury, seznam obrázků a seznam tabulek, 

což je vše vhodně uvedeno za závěrem. Jednotlivé kapitoly a jejich podkapitoly na sebe 

navazují. Občas jsou názvy podkapitol a jejich zařazení do textu matoucí vzhledem k obsahu 

hlavní kapitoly. Pro potřeby vlastní práce je obsah i rozsah teoretické části odpovídající úrovni 

BC studia. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce. 

     

 Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou jak optimalizovat či vylepšit 

vlastnosti funkčních tvarových výrobků z žárovzdorných materiálů pomocí vhodně zvolené 
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granulometrie surovinové směsi. V teoretické části autor popsal různé metody, které mohou 

být využity pro zvolení vhodné granulometrické křivky. V dalších podkapitolách autor popsal, 

z čeho se obecně skládají základní surovinové směsi a také je blíže specifikoval. Dále nastínil 

problematiku charakterizace materiálů z hlediska hodnocení jejich vlastností, zde bych jen 

chtěla podotknout, že Kapitola 3.6 – Zkoušení keramických surovin, by se dala zařadit spíše 

do teoretické části práce. Z teoretické části lze vyčíst autorovu snahu o vylepšení známé 

receptury a dosáhnout tak lepších výsledků. Zde prokázal uplatnění dosažených znalostí a 

předem promyšlenou vybranou změnou granulometrie surovinové směsi se ve vzorcích 

zvýšila nejen pevnost v tlaku, ale i snížila nasákavost. Autor prokázal dobrou orientaci 

v problematice a výsledky srozumitelně a jasně formuloval.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     

 K práci mám tyto připomínky: 

 

1. V podkapitole 2.1.3. Počítače částic, v odstavci řádkovací elektronový mikroskop, je 

uvedeno, že pomocí detektoru se zjišťují hranice částic. Bylo by vhodné upravit toto 

tvrzení. Elektronový mikroskop ze své podstaty není počítačem částic, ale vhodná 

obrazová analýza už tímto nástrojem může být. 

2. Obrázek 7 – Modifikační přeměny SiO2 – je v textu citován v podkapitole 3.2.1 ale 

uveden je až v podkapitole 3.2.4. – pálené zlomy, kde není dán do souvislosti v textu. 

3. V podkapitole 3.5.1. – kritéria hutnosti je uvedeno, že tyto kritéria budou popsána 

v následující kapitole, ale jsou uvedena až v kapitole 3.6.1. 

4. V textu jsem nenašla odkaz na Obr. 8. 

5. V podkapitole 3.6.2. – Stanovení žárovzdornosti, by mohlo být uvedeno i číslo 

obrázku. 

 

Prosím, aby bylo u obhajoby zodpovězeno. 

 

- V teoretické části, jsou uvedeny různé metody granulometrického stanovení. Jaké 

granulometrické metody se v praxi využívají nejčastěji?  

- Autor v teoretické části o bentonitech použil formulaci: „ našly svoje uplatnění 

v oblasti slévárenství jako vysoušedlo“. Mohl by autor uvést ještě i jiné využití 

bentonitů ve slévárenství?  

- Mohl by autor uvést, z kolika průměrných hodnot jsou uvedené výsledné hodnoty 

pevnosti v tlaku, nasákavosti, atd., resp. kolik vzorků bylo použito pro vyhodnocení? 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

     

Bakalářská práce přináší nové nová data hlavně v praktické části, kdy díky novému 

granulometrickému složení došlo k požadovanému navýšení mechanických ale i fyzikálních 

parametrů finálních výrobků. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

     

 Bakalářská práce obsahuje 24 citací (plně dostačující počet) z toho šest anglických, 

vyskytují se i odkazy na zdroje dostupné z internetu. Na všechny publikace je v textu 

poukázáno a citace jsou správně umístěny v textu a jsou dle normy.  

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
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Ačkoliv je práce psána velmi srozumitelně, autor se nevyhnul drobným překlepům, ty 

však neovlivňují celkový dojem. Grafy a obrázky jsou uvedeny v přiměřené kvalitě. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

     

 Bakalářská práce obsahuje výsledky měření, které jsou významné pro praktické 

uplatnění výrobků. Výrobky s takto nově navrženou granulometrickou křivkou je však třeba 

ještě ověřit a prakticky odzkoušet a až poté mohou být zařazeny do výroby, což by mohlo být 

tématem navazující diplomové práce. 

 

9. Práci hodnotím: zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhovující) 

    

 Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a bakalářskou práci hodnotím stupněm: 

 

-velmi dobře- 

      

 

 

 

    

Dne: 

 

31. 5. 2018 

  

 

 

 

 

 

 

     Podpis oponenta BP 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


