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Diplomant: ____Bc. Štěpán Keršner ______________________________________ 

 

Oponent:    ____Prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.__________________________ 

 
Diplomová práca, ktorá predstavuje 90 stranový elaborát, sa zaoberá aktuálnou témou – možnosťou zvýšenia 

mrazuvzdornosti tehliarskeho črepu 

 

V teoretickej časti diplomant uvádza dostupné spektrum potrebných údajov z literatúry týkajúce sa riešenej 

problematiky. V experimentálnej časti uvádza popis použitých metód výskumu, popis vlastnej prípravy a 

skúšania vzoriek, dosiahnuté výsledky a ich zhodnotenie. Na záver je uvedený zoznam použitej literatúry. 

 

Spracovanie diplomovej práce svedčí o tom, že diplomant sa podrobne oboznámil s riešenou problematikou a 

dosiahnuté experimentálne výsledky sa snažil zhodnotiť logicky správne. V práci sa nevyskytujú žiadne závažné 

nedostatky, ktoré by viedli k prepracovaniu diplomovej práce.  

 

K práci mám tieto formálne pripomienky:  

Str. 22  – nejedná sa o obr. 22, ale o tabuľku; 

Str. 22, 25 – číslovky a fyzikálne jednotky sa píšu spolu; 

Str. 33 a 41 – surovina na výrobu skúšobných vzoriek bola použitá z pretlačacieho miesidla alebo z hliniska – čo 

je správne? 

Str. 40 - Chýba mi uvedené granulometrické zloženie použitého zeolitu. (Firma Zeocem totiž dodáva zeolit 

v rôznych frakciách a práve táto zohráva dôležitú úlohy na výsledné vlastnosti črepu.).  

Str. 88 – Popis použitých zdrojov (literatúra) nie v mnohých prípadoch uvedená správne (dokonca aj chybne) 

podľa príslušných pravidiel. 

Pri popise obrázkov a grafov odporúčam ich zjednotiť a v celej práci používať len označenie obr. (obrázky). Aký 

je rozdiel napr. medzi obr. 2 a graf. 38? 

 

Súčasne mám na diplomanta niekoľko otázok: 

Str. 20, obr. 21 – Vzorky pre zvýšenie mrazuvzdornosti úpravou technológie boli vypálené tiež v tunelovej peci 

alebo len v laboratórnej peci? 

Str. 56, tab. 16 – Ako vysvetlíte, že pevnosť v ťahu pri ohybe vzoriek (zmes Šlapanice) je vyššia pri nižšej 

vypaľovacej teplote 820 °C ako pri teplote 1020 °C. 

Str. 58, graf. 21 – Ako vysvetlíte, že vzorky po 50 zmrazovacích cykloch mali vyššie pevnosti v ťahu pri ohybe 

ako vzorky pred zmrazovacími cyklami? 

Str. 59, graf. 22 a 23 – Ako vysvetlíte, že s nárastom objemovej hmotnosti vypáleného črepu rastie aj jeho 

nasiakavosť?  

 

Diplomant Bc. Štěpán Keršner preukázal, že je schopný sa rýchlo zorientovať v zadanej problematike a tiež si 

osvojiť potrebné skúšobné metódy a postupy pre experimentálne riešenie zadanej úlohy. Na základe zhodnotenia 

experimentálne dosiahnutých výsledkov a spôsobu spracovania diplomovej práce, hodnotím túto prácu 

klasifikačným stupňom: 

 

Klasifikačný stupeň ECTS:   B  

 
V Bratislave dňa   17. 01. 2014               ____________ 

              Podpis  

Klasifikační stupnice 
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