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Předložená bakalářská práce řeší otázku možnosti experimentální výroby kostního porcelánu 

na nestandardní pojivové bázi, a to s využitím hlinitanového cementu. Cílem řešení je 

především porovnat tento typ porcelánu s klasickým kostním porcelánem, resp. porcelánem 

živcovým z hlediska technologicko-keramických aspektů výroby a vlastností vypáleného 

střepu. 

Teoretická část práce mimo vcelku zbytečně uváděných všeobecně známých informací o 

technologii výroby porcelánu, které jsou dostupné v základní literatuře, obsahuje i aktuální 

výsledky výzkumu v oblasti využití hlinitanových cementů při přípravě porcelánového střepu. 

Bohužel při zpracování této části práce nebylo bezezbytku využito dostupných zdrojů 

v oblasti vývoje kostního porcelánu, jeho vlastností a porovnání se standardním živcovým 

porcelánem. Kapitola 4.5 je čistě spekulativní bez opory v doposud publikovaných výstupech. 

 

Praktická část práce cílí na porovnání vlastností tří druhů porcelánu – klasického kostního, 

resp. živcového a kostního porcelánu na bázi hlinitanového cementu. Prezentovaný 

experiment nepostrádá logiku a je obstojně zpracován ovšem s několika nejasnostmi a 

podněty k diskusi, mj.: 

- Str. 35 – pro přípravu licích břeček bylo použito i přes použití ztekucovadla příliš 

vysoké množství vody. Čím si danou skutečnost vysvětlujete? V závěru je návrh na 

změnu optimální dávky ztekucovadla. Lze tomu tedy rozumět, že v rámci experimentu 

nebyla použita optimální dávka ztekucovadla? 

- Str. 37, kap. 6.3.2. – proč nebylo použito zařízení, které by bylo možno stanovit 

pevnosti v ohybu připravených výsušků? 

-  V závěru je diskutována v obecné rovině vyšší cena hlinitanového cementu vůči 

plavenému kaolínu. Je možno tento poměr přesněji kvantifikovat?. 

 

Autor splnil vytýčené cíle s několika zásadnějšími připomínkami. Vypracoval graficky i 

formálně dobře pojatou bakalářskou práci, jejíž rezervy jsou především v ne zcela precizně 

provedené rešerši doposud publikovaných závěrů a v interpretaci provedeného experimentu.  
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