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Hodnocení bakalářské práce: 

 

1. Odpovídá závěrečná práce zadání? 

Bakalářská práce odpovídá zadání. 

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

a jejich úplnost? 

Předkládaná bakalářská práce je strukturovaná do pěti základních kapitol (úvod, teoretická 

část, cíl bakalářské práce, experimentální část a závěr). Dvě kapitoly jsou dále členěny. 

Součástí bakalářské práce je kapitola citací literatur. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují dle 

zadání. 

3. Základní hodnocení závěrečné práce. 

V rámci teoretické části byla formou literární rešerše řešena problematika keramických 

materiálů, se zaměřením na cordieritovou keramiku, a jejich mechanické vlastnosti s důrazem 

na metody analýzy tvrdosti dle Vickerse. V rámci experimentální práce byly připraveny dva 

typy cordieritových keramik ve dvou odlišných spékacích formách, které byly dále 

charakterizovány. Byly využity metody skenovaní elektronové mikroskopie a rtg. difrakční 

analýzy, analyzována byla pórovitost/porozita a velikost pórů. Na základě zhodnocení dílčích 

výsledků byla analyzována tvrdost oproti zadané mikrotvrdosti cordieritové keramiky.  

4. Jiné poznámky a kritické připomínky. 

Bakalářská práce byla řešena v průběhu dvou akademických roků. Bakalářka Jana Bajzíková 

docházela na konzultace a k realizaci praktických částí nepřipravena. Mnohé úkoly 

odevzdávala až po urgencích vedoucího práce. Několikrát se bez udání důvodů nedostavila. 

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

Bakalářská práce se zabývá přípravou cordieritové keramiky, která je v posledních letech 

středem zájmů široké veřejnosti. Zájem je soustředěn hlavně na přípravu cordieritových 

keramik s využitím přírodních materiálů, přičemž zůstávají zachovány strukturní a funkční 

vlastnosti těchto materiálů. 

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů. 

Autorka pro vypracování bakalářské práce čerpala z 18-ti literárních zdrojů. Majoritní část je 

tvořena českou odbornou literaturou, odkazy na přednášky a jednou ČSN zkušební normou. 

Přesto, že ve výčtu je uvedena doporučená odborná literatura vedoucího bakalářské práce, 
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v práci nejsou citovány tyto zdroje a nebo jsou uvedeny u kapitol, které neodpovídají dané 

problematice. 

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

Bakalářská práce je tvořena četnými gramatickými, typografickými a stylistickými chybami. 

Práce je řádně formátována. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím: 

„dobře“. 

 

Klasifikace: dobře (C). 

 

 

 

 

V Ostravě dne 29. 8. 2012    Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. 

vedoucí bakalářské práce 


