
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PnÁCe

Autor bakalářské práce: Tomáš Němec

Oponent bakalářské práce: lng. Lenka Nevřivová, Ph.D.

Cílem diplomová práce Kostní porcelán na bázi hlinitanového cementu bylo provést rešerši na

toto téma, vypracovat metodiku zkoušení porcelánouých střepů a posoudit vliv hlinitanového

cementu na užitné vlastnosti porcelánu.

Na straně t8 až27 je popsán vliv hlinitanového cementu na keramický střep. Jedná se zřejmě o

rešerši, která je požadována v zadání baka|ářské práce. Tato část je však zpracována z90To pouze na

základě jednoho vědeckého článku a bylo by přinejmenším odvážné ji označit jako rešerši,

V teoretické části práce je dále navržena metodika zkoušení porcelánov,ých střepů str, 29 až 32.

V metodice postrádám popis přípravy zkušebních těles a reflexi problémů, které vznikly v průběhu

experimentální části práce {sádrové formy, praskání vzorků při jejich sušení, nepravidelné rozměry

zkušebních těles, postup Wpalu,...). Vzhledem k charakteru této kapitoly, by, dle mého názoru, bylo

vhodné ji zpracovat jako rnývojorný diagram, V bakalářské práci je metodika zpracována jako soubor

názvů zkušebních postupů, bez návaznosti na materiál, k jehož zkoušení má daná metodika sloužit.

Experimentální část práce se věnuje posouzení třech typů porcelánového střepu. Bakalář navrhl

tři receptury pro přípravu zkušebních těles (vjedné znich je použit hlinitanov,ý cement), popsal

použité suroviny, připravil zkušební tělesa a dle navržené metodiky porcelánov,ý střep analyzoval. Z

výsledků provedených experimentů vyvodil bakalář závěry, se kterými lze souhlasit.

K experimentálníčásti práce mám následující připomínky:

1. Hodnoty nasákavosti a zdánlivé pórovitosti uvádějte na jedno desetinné místo.

2. V kapitole 6.4.5 Mineralogické složení není přesně uvedeno o jaký keramický střep se

jedná, viz Graf 3, Graf 4 str.42. Není uvedena teplota rnýpalu. Zjakého důvodu byly

vybrány tyto dvě směsi ze tří?

Pro případnou diskusiv rámci obhajoby bakalářské práce doporučuji následujícíotázky:

1. Kolik zkušebních těles bylo vyrobeno, testováno?

2. Jaká byla geometrická přesnost zkušebních těles vyrobených z licí břečky?

3. Byla geometrie těles před zkoušením upravována?

4. Jaké množství ztekucovadla bylo použito?

5. Zjakého důvodu není uvedena pevnost u vzorků po výpalu na 1200'C?

Bakalářská práce je rozčleněna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Student pracoval

s odbornou zahraniční literaturou. Práce naplnila zadání a přes uvedené skutečnosti ji doporučuji

k obhajobě.
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