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Název práce: Vliv ztekucení surovinové směsi na vlastnosti porcelánového střepu na 

bázi hlinitanového cementu 

 

Slinutý porcelánový střep vyžaduje pro dosažení ekonomické teploty výpalu porcelánu také 

maximálně hutný výsušek, což lze docílit optimálním ztekucením výrobní směsi. Bakalářská 

práce je zaměřena na oblast využití ztekucovadel pro přípravu anortitického porcelánového 

střepu na bázi hlinitanového cementu. 

V teoretické části autorka práce pouze shrnula všeobecně známé informace, které jsou 

publikovány v základních tuzemských zdrojích. Zcela patrná je absence rešerše v oblasti 

ztekucování hlinitanových nebo obecně cementů s využitím zahraničních zdrojů, kde je tato 

oblast výzkumu hojně publikována. Z formálního hlediska je třeba také vytknout chybějící 

citace zdrojů u použitých zejména obrázků a tabulek.  

- Obr. 3.3. – chybí zdroj a současně není uvedeno, o jaký typ cementu se jedná. 

Praktická část práce zahrnuje experiment, jehož cílem je porovnání účinnosti klasických 

keramických ztekucovadel (soda, vodní sklo a hexamatefosfát sodný) a betonářských 

plastifikátorů (Melment F10, Melflux PP 100 F) pro pasty na bázi hlinitanového cementu a 

plaveného kaolínu. Uvedené relativně obšírné laboratorní experimenty (z hlediska 

metodického) jsou pojaty spíše chaoticky, zejména z hlediska dávkování jednotlivých 

přírůstků obsahu ztekucovadla (plastifikátoru), a vyvstává z nich mnoho nezodpovězených 

otázek, z nichž vybírám následující: 

- Čím si vysvětluje tak výrazný pokles krouticího momentu v čase u tzv. slepého pokusu 

u hlinitanového cementu? Je dokonce vyšší, než při použití většiny ztekucovadel 

(plastifikátorů). 

- Proč u hlinitanových cementů bylo dávkováno ztekucovadlo v krocích v řádech setin %, 

u kaolínu v dávkách daleko vyšších? 

Kladně lze hodnotit alespoň pokus o ekonomickou rozvahu použití jednotlivých ztekucovadel 

(plastifikátorů), jež ovšem nebere v úvahu stanovené optimální dávky ztekucovadel.  

 

Autorka bakalářské práce prokázala v určité míře schopnost samostatně řešit zadaný úkol. 

Bakalářskou práci obecně znehodnocuje nepříliš kvalitně zpracovaná rešerše řešené 

problematiky a ne zcela promyšleně pojatý experiment, jehož výsledky jsou mnohdy 

diskutabilní.  
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