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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: PŘÍPRAVA A STANOVENÍ VLASTNOSTÍ RŮZNÝCH POLYMORFŮ 

C3S    

Autor práce:  Bc. Simona Ravaszová    

Oponent práce:  Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. 

Popis práce:  

Syntéza relativně čistých slínkových minerálů je klíčová jak pro studium jejich chování 

v průmyslových cementech, tak i pro přípravu analytických standardů.  

V rámci diplomové práce byly v souladu se zadáním připraveny tři polymorfy alitu a identifikovány 

některé jejich vlastnosti. 

Jedná se o interdisciplinární téma mezi chemií a technologií silikátů a krystalografií. Z toho vychází 

vysoká náročnost tématu. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Ad. 1: Odborná úroveň práce je velmi solidní. Diplomantka zvládla nezbytné základy několika oborů 

a technik. Pozitivně hodnotím ucelenost a přehlednost (např. schéma provedených operací a jejich 

návaznosti na str. 42 - 44) práce, která tak může sloužit jako pomůcka jiným badatelům. K tomuto 

bodu mám několik připomínek: 

- V kapitole Metodika by mělo být uvedeno, jak byly upraveny vzorky pro mikroskopickou 

analýzu a pomocí jaké techniky byly pořízeny prezentované fotografie. 

- Autorka uvádí mřížkové parametry polymorfů C3S z literatury, které se však v experimentálně 

připravených vzorcích jistě mírně lišily. Je škoda, že tyto hodnoty neuvádí. Změna parametrů 

základní buňky je přímým důkazem substitucí v krystalové struktuře. 

- Obrázky přejaté od jiných autorů nepatří do kapitoly Výsledky. 
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Ad. 2. Pro navazující výzkum lze doporučit využití elektronové mikroanalýzy, ideálně WDS, pro 

identifikaci zastoupení cizích prvků v alitu, v kombinaci s precizním strukturním vypřesněním (XRD). 

Ad 3. Mezi citovanou literaturou nechybí zásadní práce týkající se daného tématu a diplomantka 

prokázala, že se s nimi na solidní úrovni seznámila. Připomínky: 

- Citování učebních textů není vhodné. 

- Formy odkazů v seznamu literatury je nejednotná, u některých chybí klíčové údaje, např. rok 

vydání. Bylo by vhodné držet se stylu definovaného některou z citačních norem.  

Ad. 4. Bez připomínek. 

Ad. 5. Bez připomínek. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Posuzovaná diplomová práce úrovní výrazně přesahuje běžný standard. 

 

Otázky k diskuzi: 

1. Jaké faktory mají májí vliv na profil (tvar) difrakčních linií a jakým způsobem lze zredukovat 

jejich asymetrii? 

2. Mělo by smysl využít pro analýzu připravených vzorků alitu monochromatizované rtg-záření? 

Pokud ano, uveďte proč. 

3. Jaké znáte metody výpočtu mřížkových parametrů a je nutné pro jejich výpočet pomocí 

nafitování difrakčního záznamu mít k dispozici model dané struktury? 

4. Jakou změnu objemu základní buňky očekáváte při rostoucím obsahu síry a hořčíku ve 

struktuře alitu?  

Závěr: 

Nezbývá než vyjádřit naději, že diplomantka bude pokračovat ve velmi slibně započatém výzkumu. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  19. ledna 2018  Podpis oponenta práce      


