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Hodnocení bakalářské práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce Kláry Chudárkové je rešeršního typu se zaměřením na 

nanomateriály, zejména uhlíkaté, používané ve stavebnictví jako přísady do cementových 

směsí. V úvodu se autorka věnuje základním pojmům, definicím a členění jak z oblasti 

nanomateriálů, tak i materiálů používaných ve stavebnictví a poté navazuje konkrétními 

příklady využití nanomateriálů do stavebních hmot. Tato práce poukazuje především na velký 

potenciál ve využití uhlíkatých nanotrubiček jako přísad do cementových kompozitů, kdy 

výsledkem je materiál pevnější, s menším obsahem a velikostí pórů, navíc odolný vůči 

povětrnostním a klimatickým vlivům. Velmi zajímavý je také příklad vlivu struktury 

použitého nanomateriálů, kdy uhlíkaté nanotrubičky měly pozitivní dopad na vlastnosti 

cementu, kdežto uhlíkaté nanovlákna některé z těchto vlastností spíše zhoršovaly. 

Rozsah této bakalářské práce (43 stran textu včetně seznamu literatury, obrázků a 

tabulek), je značný a přiměřený bakalářskému studiu. Autorka pro svou práci využila 25 

odborných a impaktovaných publikací. Práce byla sepsána v souladu se zásadami pro 

vypracování bakalářské práce, má srozumitelné a přehledné členění práce rešeršního typu. 

Jistou výtku lze mít k jazykové a formální úrovni a dále úpravě samotného textu. 

V kapitole 2.1.4 popisující složení cementů, konkrétně v Tabulce 1 mohlo být také uvedeno 

chemické složení hlavních složek: C2S (2CaO.SiO2, dikalciumsilikát), C3S (3CaO.SiO2, 

trikalciumsilikát), C3A (3CaO.Al2O3, trikalciumaluminát) či C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3, 

tetrakalciumaluminoferit). 
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Přes uvedené výhrady, které jsou v převážné míře formálního charakteru, bakalářskou 

práci Kláry Chudárkové doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

„výborně“  

 
Klasifikace: výborně (A). 
 
 
 
V Ostravě dne 30. 5. 2012     Ing. Sylva Holešová, Ph.D. 
          oponent bakalářské práce 


