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Hlavním cílem bakalářské práce bylo posoudit výhody a možnosti využití steatitové hmoty 
jako neplastické součásti surovinové směsi pro výrobu zdravotnické keramiky v konkrétních 
podmínkách technologie firmy LAUFEN CZ s.r.o. Znojmo. Předpokládané zvýšení pevnosti 
střepu a následná možnost snížení hmotnosti výrobků zdravotnické keramiky představují 
v současné době hlavní výzkumný potenciál v oblasti zdravotnické keramiky. 
V teoretické části autor dokázal s jistými rezervami naplnit zadání práce. Vypracovaná rešerše 
občas trpí terminologickou nejasností, která se například projevuje častým zaměňováním a 
nesprávným výkladem pojmů steatit – enstatit. Co je např. na str. 15 míněno větou „Při 
přeměně steatitu na enstatit dochází k …“? 
Hlavním obsahem praktické části práce je porovnání stávajícího standardního střepu 
zdravotnické keramiky (tzv. vitreous china“) s nově provozně (LAUFEN CZ s.r.o.) 
navrženými hmotami (střepem) na bázi steatitu, který zřejmě nahrazuje běžně používané 
ostřivo (křemenný písek) a tavivo (živce). Prezentované výsledky opět s několika nejasnostmi 
a nepřesnostmi (viz. dotazy a připomínky níže) jednoznačně prokazují výhody nově 
vyvíjených hmot. Je potěšitelné, že se autor alespoň v hrubých rysech věnuje i ekonomickému 
hodnocení posuzované náhrady.  
Dotazy a připomínky k praktické části práce: 

- Str. 26: RTG difrakční analýza patří mezi termické analýzy? 
- Kde se vzal ve hmotě D dolomitický vápenec identifikovaný na základě DTA (graf 3.3. 

vs. tab. 3.2. vs. graf 3.4.)? 
- V navržené hmotě ozn. D je použit mastek nebo steatit (rozpor mezi grafem 3.3. a tab. 

3.2, resp. grafem 3.4.)? 
- Proč nejsou uvedeny hodnoty KTR (kap. 3.11). V grafu 3.6. není uvedena hodnota 

KTR, ale pouze délkové změny střepu během ohřevu, ze kterých je nutno KTR 
vypočítat. Uvedenému grafu lze vytknout i chybějící nebo cizojazyčné označení os. 

 
Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že práce na jednu stranu řeší velmi aktuální praktický 
úkol, nicméně prezentované velmi zajímavé a pro praxi hodnotné výsledky by si zasloužily 
mnohem důkladnější a preciznější hodnocení a zpracování. 
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