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Téma diplomové práce je úzce zaměřeno na posouzení možnosti využití tuzemských 

anorganických nanovláken na bázi SiO2 a Al2O3 ve střepu tradiční slinuté jemné keramiky 

(přednostně porcelán). Jedná se nepochybně o zcela aktuální téma, jež bylo podle zpracované 

rešerše doposud mimo zájem širšího výzkumu.  

V teoretické části autor prokázal svou schopnost pracovat s literaturou a velmi přehledně 

shrnul nejnovější poznatky v oblasti svého výzkumu, které se poté také snažil využít v návrhu 

experimentální části práce. Za velmi zajímavou a originální považuji v této části práce stať, 

která se zabývá problematikou ekonomického hlediska využití nanovláken (porovnání cen). 

Praktická část práce v sobě zahrnuje výsledky laboratorních experimentů, jejichž návaznost a 

metodická podstata korespondují s cíli práce. Zvláštní pozornost je věnována možnosti 

jednoduché ambulantní přípravě homogenní a stabilní nanovlákenné suspenze s využitím 

různých surfaktantů z řad standardních keramických ztekucovadel na bázi výměny kationtů. 

Zde bych pouze vytkl ne zcela zřetelný důkaz homogenity suspenze na základě pozorování 

v optickém mikroskupu (obrázek 21). Při posuzování vlivu nanovláken na vlastnosti slinutého 

střepu využil autor standardní metodické postupy, které vhodně doplnil speciálními 

analýzami. Autor velmi správně využil rastrovacího elektronového mikroskopu vypálených 

vzorků k posouzení interakce mezi použitými nanovlákny a matricí (porcelánovým střepem). 

Zde je otázkou, zdali struktury nanovláken prezentované na obrázcích 35 a 36 nelze přisoudit 

spíše krystalům mullitu. Samotné zpracování dosažených výsledků i jejich diskuse je 

provedena na dostatečně vysoké odborné úrovni. 

 

Autor práce prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Práce přináší originální 

výsledky a poznatky, které představují velice kvalitní podklad pro jejich další rozšiřování. 

Práce je zpracována obsahově i formálně na velmi dobré úrovni.  
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