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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Technologie úpravy nanočástic pro zlepšení jejich dispergovatelnosti 

pro využití v cemtových kompzitech 

Autor práce:  Bc. Jakub Závacký 

Oponent práce: doc. Mgr. Pavel Sťahel Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce pojednává o problematice využití nanočastíc pro modifikaci 

vlastností cementových kompozitů. V teoretické části je stručně, ale přehledně shrnutý stav 

poznani v oblasti dispergace nanočastíc pro použití v cementových kompozitech. Praktická 

čast obsahuje porovnání metod dispergace a také pár neoptimalizovaných experimentů 

plazmové úpravy vodných roztoků nanočástíc redukovaného grafen oxidu (rGO) včetně 

studie procesu shlukování pomocí vizuálního sledování sedimentace. Tento proces byl dále 

studován spektrofotometrií (UV/Vis) a řádkovací elektronovou mikroskopií (SEM). V 

závěrečné části byl také stanoven vliv rGO na vlastnosti cementové malty. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je pečlivě zpracována a obsahuje jen malé množství překlepů.  Bc Zavacký se 

daného tématu zhostil se zápalem a erudicí.  Student při návrhu experimentů využil poznatků 

publikovaných v odborné literatuře a dokázal ji i ve své práci odpovídajícím způsobem citovat. 

Dostupné techniky dispergace, aktivace a diagnostiky včetně nových technik zařazených do svého 

experimentu přehledně popsal ve své práci. Dispergace nanočástic pomocí ultrazvuku byla 

optimalizována a byly nalezeny nejlepší podmínky dispergace. Je škoda, že z důvodu pandemie bylo 

provedeno jen pár experimentů s plazmovou úpravou, kde pilotní experiment ukázal spíše obrácený 
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efekt, tedy zvýšení shlukování nanočástic. Věřím, že optimalizací plazmové úpravy by bylo možné 

dosáhnout lepších výsledků.   

Oceňuji, že student sestrojil pro účely studia sedimatace/shlukování vlastní aparaturu pro optické 

sledování a zaznamenávání průběhu sedimentace pevných častíc v kapalném prostředí a ověřil 

funkčnost této metody dalšími metodami zejména pak spektrofotometrií a SEM. 

Výsledky mechanických vlastností zatvrdnutých malt s přídavkem rGO neprokázal výrazné zlepšení 

parametrů cementových kompozitů.  

Mohu tedy jen konstatovat, že zadání bylo splněno. 

 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Při obhajobě diplomové práce prosím diskutujte: 

1. zda přidání rGO a běžně přidávaných činidel ovlivňuje povrchové napětí vody (disperze) př 

zda tento efekt může ovlivnit  výsledný cementovový kompozit?    

2. kde vidíte další možnosti optimalizace, zaměření výzkumu tak, aby bylo dosaženo většího 

zlepšení mechanických vlastností cementového kompozitu?  

Závěr:  

Podle mého názoru diplomová práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce a 

hodnotím ji stupněm A/1  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  24. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


