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MATERIÁLY NA B^Z|pĚNovÉHo SKLA Z DRUHorNÝcH SURoVIN

Tématem diplomové priíce je vyvoj mďeriálů nabazi pěnového skla připravovaného
z druhotných surovin.

Teoretícká část práce se obsiáhle věnuje několika oblastem, první oblastí jsou
vlastnosti skla a popisu jednotlivých typů dnes používaných skel. Dále se teoretická č{íst
zabyvá druhy skleněných výrobku s návazností na nráslednou recyklaci použifých skleněných
materiálů a pfipadné možnosti využívani recyklovaného materirí]u. Poslední čríst nejobsáhlejší
část teoretické práce je věnoviána výrobě použití a vlastnostem pěnového skla vyráběného
v současné době, včetně vyvoji v oblasti pěnového skal prováděného v zatranlči.

Experimentální část popisuje metodiku prováděných prací, vlastní laboratomí práce a
ýsledky prováděných zkoušek na vzorcich pěnového skla vyrobených podle navržených
receptur.

Diplomová práce obsahuje zejména v teoretické části práce velké množství
zajimaých informací, k jejichž shromríŽdění bylo nutlré nastudovat velké mnoŽství literatury
včetně zúraniční. Svědčí o tom i na diplomovou praci velice obsáhlý seznam použité
literatury. U této časti práce velice kladně mimo rozsah hodnotím logickou posloupnost a
vhodně konzistentní zptasovéni iďormací podávající ucelený přehled o problematice.

Provedené experimenty mají zajimavé a někdy i překvapivé výsledky. Existuje
předpoklad , že by bylo možr é vy|ůiri někteých ýsledků v praxi případně pro další vyvoj .

Mezi nedostatky diplomové pníce je možré jmenovat některé formální chyby jako je
například popis cíle, kteý spíše odpovídá plránu prací neŽ vytěení cíle pníce. Dále je snad
možné Ííci, že někÍeré podkapitoly ne zce|ajasně a logicky t:evaz$í a jejich přínos k obsahu
práce neni zce|a zřejmý. Přes uvedené nedostatky je práce velice dobře zpracovéna, včetně
grďrckého provedení a můŽe slouát jako velice dobý zdroj souhrnných informací.

Váledem k výše jmenovan;ým přednostem, drobným nedostatkům i celové
zajímavosti a urovni pníce, ji hodnotím sfupněm A.
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