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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce odpovídá rozsahu uvedeném v zadání. 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

    Bakalářská práce je obsahově úplná, návaznost jejich jednotlivých částí je v souladu s 

požadavky kladenými na vypracování práce tohoto typu. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Cílem bakalářské práce je studium strukturních a mechanických vlastností dvou typů 

cordieritové keramiky. Cordieritová keramika ve svém oboru představuje velmi zajímavé 

možnosti využití nejen v tradičním elektronickém průmyslu, ale i v automobilovém průmyslu 

jako katalytický filtr, nebo jinde jako teplotní kapiláry a ohřevné články. V úvodní části práce 

jsou zevrubným způsobem popsány keramické materiály z hlediska jejich využití a struktury, 

dále je popisována cordieritová keramika a jeji složky, nakonec jsou charakterizovány 

základní parametry pro mechanické testování materiálů. Teoretická část se skládá z necelých 

17-ti stran. Experimentální část na dalších 13-ti stranách je rozdělená do kapitol hodnotících 

fázové složení s využitím rentgenové difrakce, dále skenovací elektronovou mikroskopií je 

pozorována morfologie vzorku i pórezita materiálu. Nakonec je hodnocena velikost a typ pórů 

pomocí rtuťové porozimetrie. Z hlediska mechanických vlastností byla keramika testována 

pro parametry tvrdosti metodou podle Vickerse. Získané výsledky jsou sumarizovány v 

závěrech v poslední části práce. Na konci práce jsou sepsány literární zdroje, které studentka 

použila pro studium problematiky. 

Práce v obecném hledisku vyhovuje po stránce přípravy a návrhu experimentů, po stránce 

hodnocení a diskuze je na velmi nízké úrovni. 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Celkově práce je napsána málo čtivým způsobem, některé věty jsou velmi těžce pochopitelné 

a obecně styl je pro závěrečnou bakalářskou práci nevyhovující. Vzorce mají buď nepopsané 

veličiny jako např. vzorec (4), nebo jsou neúplné jako např.vzorec (6), kde chybí levá strana 

rovnice. Je použita zavádějící terminologie (příklad: „Vzorky byly měřeny v otáčení držáku...“, 

studentka měla na mysli reflexní metodu rentgenové difrakce měření v rotačním držáku). V práci 

jsou nevhodně použity značky veličin, jednotky nejsou v souladu s SI (viz tabulka 1). 

 

Otázky: Ve které oblasti rentgenového záznamu se nacházejí difrakce cordieritu? Za jakým 

účelem byl použit kulový mlýn pro přípravu prekeramické směsi minerálů? Jak je možno 

ovlivnit porozitu materiálů před tepelným zpracováním? Jaká teplota je nutná pro vznik 

cordieritové keramiky? 

 

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

    Vprůběhu experimentu jsou sledovány dva parametry a to vliv složení keramiky a typu 

nádoby na porozitu materiálu. Toto jsou velmi důležité oblasti výzkumu cordieritové 

keramiky, protože mají přímý dopad na výrobu keramiky. Popsáním jevů, které nastanou při 

určitém složení vstupních materiálů a nádobě pro přípravu, bude možno předejít defektům při 

výrobě. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Z 18 referečních materiálů (článků, vysokoškolských skript a knih) jsou jen 4 v cizím 

jazyce. Proto je zarážející, že studentka tak neobratně pracovala s textem a nedokázala 

uchovat kontinuitu textu citovaného z použitých literárních zdrojů. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Studentka pravděpodobně věnovala nedostatečné množství času editaci textu, jelikož 

v textu je velké množství překlepů, gramatických chyb a editačních nedokonalostí, které 

výrazně snižují kvalitu práce. (příklad věty ze strany 11: „Lomová houževnatost má přímý vliv 

na pevnost a ovlivňují její hodnoty.“) 

 

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

    Experimentální výsledky jsou cenným zdrojem dat pro další laboratorní zkoumání a také 

možným zdrojem informací pro výrobce keramiky. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

 dobře 
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