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Předložená disertační práce je zaměřena na možnosti zlepšení parametrů cementových 
formovacích směsi, které mohou být jedním z řešení rostoucích požadavků na ekologičnost výroby 
odlitků. Téma je tedy aktuální a potřebné, protože současný stav této technologie má řadu 
nedostatků, ale dosud nebyly vyčerpány možnosti pro její zlepšení. 

Práce má 40 stran textu a dalších 28 stran tvoří 6 příloh. Autorka cituje 35 pramenů z literatury. 
Hlavním přínosem je vybudování pracoviště, které umožňuje měřit průběh deformace při měření 

pevností a tím definovat plasticitu zkoušených formovacích směsí po určité době tvrdnutí. Spojením 
s měřením uvolňování tepla v kalorimetru lze vhodně zvolit kombinace pojiva, vodního součinitele a 
přísad pro měření pevnostních charakteristik. Pro zkoušky odlévání lze pak použít pouze vybrané 
optimální kombinace s příznivými výsledky. 

Autorka uvádí, že bylo v experimentu I provedeno měření pevnostních charakteristik na 101 
směsích, dále kalorimetrická měření a měření průběhů deformace a pevností po 1 hod tuhnutí na 
272 směsích.  
V experimentu II bylo provedeno srovnání deformačních a pevnostních charakteristik a průběhu 
uvolňování tepla u vybraných cementových směsí se čtyřmi dalšími technologiemi. 
Autorka v závěru dále uvádí, že byly do cementových směsí odlity zdařilé odlitky z litiny a oceli. 

To je obrovské množství experimentů. Výsledkem jsou důležitá doporučení nejvýhodnějších 
kombinací i návrhy na další pokračování výzkumu. Z tohoto pohledu bylo vykonáno velké množství 
práce s významným přínosem. Práce splnila stanovený cíl. 

 
Bohužel podobnou charakteristiku nemohu použít při hodnocení formální úpravy disertační práce. 

Předložený dokument nese typické znaky zpracování v časové tísni, s celou řadou nedostatků. 
Postrádám hlavně dostatečný rozsah diskuse naměřených výsledků, ze které by názorně vyplynula 

doporučení uvedená v závěru práce. Toto musí autorka uvést ve své prezentaci během obhajoby. 
Další, méně podstatné nedostatky: 
Str. 28, odstavec 5.1.1 – Zde jsou nedokonale uvedeny parametry některých materiálů. Například 

označení „škrob dextrin“ nebo pouze chemické značky urychlovačů, neposkytují dostatečné určení. 
Je také rozdíl mezi parametry středního zrna ostřiv v textu a v přílohách č. 1 a 2. 

Str. 35  - Pravděpodobně citace omylu z literatury [20]. Hodnota X3 = 17,3 mm, použitá jako 
příklad v textu, neodpovídá situaci na obr. 17, ale platí pro použití vloženého pákového přípravku pro 
měření vysokých pevností, tak zvaného „louskáčku“. 

Str. 40 – 41 – Pro porovnání jiných technologií byly ve všech případech použity směsi se 
„základním“ složením, pouze u novanolové směsi jsou použita dvě ostřiva a přísada proti výronkům. 
Tato odlišnost není nijak zdůvodněna. 

Str. 48 – Autorka uvádí, že v disertační práci byly rovněž vyrobeny zdařilé odlitky z litiny a oceli. 
Toto je bohužel jediná zmínka o této části vykonaných experimentů. Zcela chybí obrazová 
dokumentace, parametry odlitků nebo údaje o formovací směsi. 

Tabulky na stranách 41 -  44 a v přílohách č. 5 a 6. Jsou na několika stranách a neopakuje se 
záhlaví. Zcela chybí obvyklé číslování tabulek. 

Str. 80 – příloha 7 obsahuje pouze dva diagramy přetvoření, v textu na str. 36 až 38 jsou další tři 
diagramy a jedna tabulka. Výsledky ostatních měření deformací (272 směsí) v práci nejsou uvedeny.  
Toto značné zestručnění naměřených hodnot není nijak vysvětleno. 

 
Pokud autorka dokáže při obhajobě odpovídajícím způsobem prezentovat diskusi naměřených 

výsledků, tak doporučuji, aby jí byl udělen akademický titul Ph.D. 
 
 
       Ing. Alois Neudert, Ph.D. 


