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Posudek 

Náplní bakalářské práce je posouzení vlivu granulometrické skladby surovin na 

vlastnosti hlinitokřemičitých žárovzdorných tvarových výrobků. Bakalářská práce obsahuje 

kromě teoretického rozboru problému také dokumentaci experimentálního měření. Praktická 

část práce popisuje změnu funkčních vlastností připravených vzorků keramických materiálů 

dosaženou vlivem úpravy granulometrické skladby surovinové směsi.   

Teoretická část práce stručně popisuje metody stanovení granulometrické skladby 

surovinové směsi pro výrobu keramických materiálů. Další část práce se věnuje popisu 

surovin pro výrobu žárovzdorné keramiky v systému SiO2 – Al2O3 a jsou definovány vybrané 

vlastnosti žárovzdorných výrobků, které se řadí do uvedené skupiny materiálů. Součástí práce 

je krátký popis materiálů náležících do popisovaného systému SiO2-Al2O3 včetně popisu 

metod stanovení jejich vybraných parametrů. 

V praktické části student charakterizuje vliv změny grannulometrické skladby 

surovinové směsi na běžné funkční parametry laboratorně připravených zkušebních vzorků. 

Jako výchozí směs student využil recepturu, která je běžně používaná pro výrobu žárovzdorné 

keramiky a následně upravil její granulometrii jednak ve prospěch jemných podílů a jednak ve 

prospěch hrubozrnných podílů.    

Náplň práce je obsahově široká, předkladatel měl pečlivěji volit témata, kterým věnuje 

pozornost. Některé části práce jsou prezentovány nadbytečně, některé velice stručně, a 

zároveň pozornost věnovaná podstatným tématům není zcela uspokojivá. Příkladem 

nadbytečnosti obsahu práce je část popisující suroviny pro výrobu hlinitokřemičité keramiky. 

Na druhé straně popis metod a postupů pro stanovení granulometrie je rozpracován poměrně 

stručně. Student zbytečně komplikuje text práce nepřehlednou kombinací informací, které na 

jedné straně směrují k surovinám pro výrobu keramiky, a na straně druhé jsou průběžně 

podávané informace směrující k vlastnostem produktů. Jako příklad uvádím stať 3.5, která se 

věnuje vlastnostem výrobků i surovin, i když je samotná třetí kapitola věnovaná surovinám.   

Přes uvedené nedostatky konstatuji, že bakalářská práce svým obsahem naplňuje 

zadání. Autor prokázal schopnost analyzovat zadaný problém v rovině teoretické a zároveň 

prokázal zjištěné informace, které zároveň podepřel výsledky provozních testů správně 

interpretovat. Vzhledem k popisované nevyváženosti v práci prezentovaných témat, 

předloženou bakalářkou práci hodnotím: 

-velmi dobře- 
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