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Hodnocení bakalářské práce: 

 

1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Ano, bakalářské práce odpovídá zadání. 

 

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce 

a jejich úplnost? 

Předkládaná bakalářská práce obsahuje celkem 43 stran textu včetně obsahu, úvodu a 

seznamu literatury; obrázků a tabulek. Autorka svou práci rozdělila (kromě úvodu a závěru) 

do čtyř dále členěných kapitol. Jednotlivé části práce plynule a v dostatečné míře zpracování 

na sebe navazují. 

 

3. Základní hodnocení závěrečné práce. 

Bakalářská práce je zpracována na základě literární rešerše. Cílem práce bylo charakterizovat 

nejaktuálnější směry v oblasti nanostrukturovaných materiálů, které nachází své uplatnění ve 

stavebnictví. Autorka se v první kapitole věnuje terminologicky nejčastěji používaným 

nanostruktrovaným materiálům, přičemž hlavní pozornost směřuje k uhlíkatým nanomateriálů 

a jejich vlastnostem.  

 

4. Jiné poznámky a kritické připomínky. 

Oceňuji precizní přístup Kláry Chudárkové ke zpracování jednotlivých kapitol bakalářské 

práce. Autorka dokázala velmi vhodnou metodou a na základě svých dosavadních 

teoretických zkušeností zpracovat problematiku nejenom nanomateriálů, ale také materiálů 

využívaným ve stavebnictví. Přičemž detailně popsala jejich základní vlastnosti a možnosti 

jejich testování. Velmi oceňuji propojení těchto znalostí, které autorka v plné míře zúročila 

ve 4. kapitole Vlastnosti nových stavebních materiálů. 

K bakalářce Kláře Chudárkové mám následující dotazy: 

Jmenujte doposud známé využití nanostrukturovaných uhlíkatých materiálů jako plniv pro 

konstrukční materiály anebo slitiny. Jak mohou ovlivňovat funkční vlastnosti těchto 

materiálů? 

V kterých oblastech materiálového inženýrství jsou využívány nanostrukturované oxidy kovů 

(s ohledem na nanočástice CuO, NiO a CoO)? 

 

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

Bakalářská práce jasně specifikuje využití nových nanostrukturovaných materiálů ve 

stavebnictví. Přesto, že je práce založena na rešeršní činnosti, autorka velmi dobře zpracovala 
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a vyhodnotila vliv nanostrukturovaných materiálů na strukturní a mechanické vlastnosti 

modifikovaných cementových směsí jako nedílných součástí betonů. 

 

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů. 

Autorka pro vypracování bakalářské práce čerpala z 25 literárních zdrojů, které jsou tvořeny 

odbornými knihami, impaktovanými publikacemi a internetovými zdroji. 

 

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava, apod.). 

V průběhu realizace bakalářské práce autorka akceptovala připomínky a poznámky vedoucího 

práce, které systematicky zapracovávala. Autorka vždy předkládala práci na formálně velmi 

dobré úrovni. Svou práci měla vždy jasně členěnou a zpracovanou. 

 

8.  Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce? 

Autorka (vzhledem ke svému studijnímu zaměření) využije poznatky získané v této práci pro 

svůj další studijní a experimentální rozvoj, který nepřímo směřuje do oblasti materiál ve 

stavebnictví. Do budoucna doporučuji pokračovat v této práci v navazujícím magisterském 

programu. 

 

Bakalářskou práci Kláry Chudárkové doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

„výborně“ 

 

Klasifikace: výborně (A). 

 

 

 

V Ostravě dne 22. 5. 2012    Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. 

       vedoucí bakalářské práce 


