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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Vývoj kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných matric 

odolných vůči působení extrémních teplot  

Autor práce: Bc. Marek Ševčík 

Vedoucí práce: Ing. Amos Dufka, Ph.D. 

Popis práce: 

Hodnocená práce analyzuje chování materiálů na bázi alkalicky aktivovaných materiálů 

(konkrétně se jedná o alkalicky aktivovanou strusku a popílek) při zatížení extrémními 

teplotami. Vliv teplot na vyvíjené materiály je hodnocen změnou mechanických vlastností, 

pomocí rentgenové difrakční analýzy a elektronové mikroskopie je sledována též jejich 

mikrostruktura. Významnou roli pak sehrává komparace poznatků získávaných na vzorcích 

zatěžovaných v jednotlivých teplotních krocích (tj. krocích 200 až 10000C).   

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Teoretická i experimentální část práce je obsáhlá. Při zpracování práce diplomant prokázal 

schopnost samostatně řešit zadaný technický úkol. Pozitivně lze hodnotit například jeho 

schopnost relevantním způsobem pracovat s odbornou literaturou, což mu umožnilo velmi 

kvalitně zpracovat teoretickou část práce. Experimentální část práce je rozdělena do čtyř etap, 

které na sebe logicky navazují. Experimentální část zpracoval diplomant na velmi dobré úrovni, 

ovšem zejména v oblasti mikrostrukturálních analýz bylo vhodné provádět i další stanovení 

(např. porozimetrie). Absence těchto měření ovšem primárně souvisí s restrikcemi v důsledku 

epidemiologické situace, nejedná se tedy o chybu diplomanta. Výsledky experimentů jsou 

zpracovány přehledně, jejich vyhodnocení je korektní.  
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Jazyková i grafická úroveň hodnoceného textu je adekvátní úrovni diplomové práce. Závěr je 

formulován korektně, pozitivně lze hodnotit například fakt, že diplomant navrhuje další směry 

výzkumu v dané oblasti.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 8.6.2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


