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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Možnosti eliminace vzniku redukčního jádra a jeho vliv na vlastnosti 
cihlářského střepu 

Autor práce:  Bc. Tomáš Kučera 
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. 

Popis práce: 

Redukční jádra v cihlářských střepech dokáží výrazně ovlivnit jeho vlastnosti. Nejmarkantnější 
je tento vliv u pálených střešních tašek, kde se dosavadní výzkum věnoval především vztahu 
redukční jádro – pórovitost – mrazuvzdornost. Doposud nebyl tento problém řešen v souvislosti 
s prosákavostí střepu, což jedna z nejdůležitějších vlastností střepu pálených střešních tašek. 
Cílem diplomové práce bylo v první řadě shrnout doposud publikované výsledky v oblasti vlivu 
redukčních jader na vlastnosti keramického střepu a laboratorně posoudit možnosti eliminace 
redukčních jader vhodnými jemnozrnnými příměsemi (fluidní elektrárenský popílek, prach 
vznikající při broušení pálených zdicích prvků (ČSN EN 771-1) pro různé typy surovinových 
směsí, které se v České republice pro výrobu pálených střešních tašek používají.  

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☒ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 
Teoretická část práce je na první pohled zpracována precizně s využitím dostatečného počtu 
literárních zdrojů. Ovšem vezmu-li v potaz skutečnost, že zpracovávané téma navazuje na 
předchozí práci bakalářskou, obávám se, že navzdory předchozím výtkám na adresu ne zcela 
stoprocentního využití doposud publikovaných výsledků výzkumu, nedošlo k významnému 
posunu.  
Experimentální část práce obsahuje vcelku obšírné výsledky laboratorních experimentů, které 
jsou rozděleny do dvou zásadních etap podle typu zkoušené surovinové směsi. Přístup autora 
k zadanému úkolu lze na jednu stranu charakterizovat jako téměř příkladný v oblasti 
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laboratorní rutiny a samostatnosti provádění experimentů, bohužel na druhou stranu získané 
výsledky nebyly zpracovávány průběžně, což nedalo autorovi možnost dostatečně pružně 
reagovat v oblasti využití dalších speciálních analýz či naopak z některých zbytečných stanovení 
ustoupit (mj. nediskutované kolísání pevností v ohybu způsobené malým souborem zkušebních 
vzorků). Tato skutečnost potom ústí v soubor separátně prezentovaných výsledků s pouze 
omezenou nebo dokonce žádnou komplexní diskusí. Některé výsledky (analýzy) byly získávány 
v časové tísni, což se negativně podepsalo na jejich zpracování – mj. absence grafického 
zpracování vzlínavosti s možností výpočtu průtokové rychlosti, absence nepřímého stanovení 
mrazuvzdornosti na základě koeficientu nasycení střepu, chaotická charakteristika 
mrazuvzdornosti apod. Na druhou stranu snaha o fundovanou diskusi dosažených výsledků se 
zde nachází, limitem jsou ovšem často chybějící analýzy a vyjadřovací schopnosti, s občasnými 
terminologickými nepřesnostmi (mj. nafukování střepu, které již bylo vytýkáno v práci 
bakalářské). Vzhledem ke skutečnosti, že je práce psána ve slovenském jazyce, nejsem schopen 
se vyjádřit k pravopisné stránce, ale i zde tuším rezervy (mj. „akurát“). 

Celkové hodnocení a závěr: 

Autor diplomové práce splnil zadaný cíl – s dostatečnou dávkou samostatnosti dokázal 
vypracovat práci, jejímž obsahem jsou obšírné výsledky směřující ke splnění požadavků zadání 
práce. Bylo prokázáno, že jemnozrnné příměsi v podobě fluidního popílku nebo určitého 
selektivně vybraného typu cihelného brusného prachu dokáží eliminovat úroveň i samotnou 
existenci redukčního jádra v cihlářském střepu bez výrazného poklesu neprosákavosti a snad i 
mrazuvzdornosti. Rezervy lze najít ve zpracování naměřených dat (občas velmi zmatečné bez 
širší diskuse v souvislostech), což souvisí s ne zcela zvládnutým „time managementem“ řešení 
zadaného úkolu a adekvátní metodickou reakcí na průběžné výsledky. 
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