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Hodnocení vedoucího diplomové práce

Název práce: Šamotové osťivo se zllýšenýrn obsahem oxidu hlinikáho

Autor práce: Bc. Tomáš Mezulianík
Vedoucí práce: lng. Lenka Nevřivová, Ph.D.

Popis práce:

Diplomová práce navazuje na několik předešlých závěrečných prací, řešených na Ústavu

technologie stavebních hmot a dílců, které se věnovaly přípravě qysocehlinitého šamotového
ostřiva. Vteoretícké části práce jsou, mimo jiné, přehledně uvedeny \aísledky dosavadního
výzkumu a experimentálního vYvoje zabyltalícího se touto problematikou. Diplomová práce

z provedené rešerše rychází. Na jejím základě byly vybrány vhodné suroviny a navrženy nové
receptury pro přípraw lysocehlinitého ostřiva. Na nov.ých recepturách byl testován vliv
vlhkosti, vliv granulometrie a vliv způsobu homogenizace pracovní hmoty na užitné vlastnosti
ostřiva. Zároveň byl posuzován vliv yýpalu na kvalitu ostřiva. Experiment probíhal ve čtyřech

etapách, které na sebe logicky navazují. V každé etapě je popsán postup přípravy zkušebních
těles, rr,ýsledky provedených experimentů a jejich diskuse. V závěru jsou uvedeny r4ýsledky

jednotliqých etap řešení a směr, kteným by se měl qýzkum dále ubírat
V rámci experimentu bylo připraveno několik stovek zkušebních vzorkŮ a provedeny desítky
anal,ýz. Diplomová práce má 80 stran.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x n ú a
2. přístup autora při zpracování práce x n n n
3. vvužití odborné literaturv a práce s ní B n n n
4, Formální, grafická a iazyková úprava práce D xl D n
5. Splnění požadavků zadání práce a n n n
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celkové hodnocen í a závér:

Diplomant pracovalsystematiclqy, rychle, intenzivně a bez chyb.
Při zpracování teoretické části práce student prokázal, že umí literaturu týkající se dané
problematiky nejen velmi dobře hledat, ale že s ní umí také vlýborně pracovat. Teoretická část
je přehledná a její obsah je dobriým vstupem do experimentální části práce.
Experiment je velice rozsáhlý a nadstandardně zpracovaný. Práce v laboratořije pro studenta
přirozená, je samostatný, neztrácí přehled o aktuálnírn stavu experimentu. navrhuje vlastní
řeŠení a realizuje ho. Každá z etap experimentu je diskutována a vyhodnocena samostatně,
každá následující etapa vychází z etapy předešlé. Závéry diplomové práce reflektují rnýsledky
všech etap experimentu. Výsledky práce jsou zajímavé a v praxiqyužitelné.
Student sit4ybraljako základnísurovinu jíl FlA" kter:íje pro v.ýrobce ostřiva dostupnýa je zdarma.
Přestože obsah AlzO: v tomto jílu je max. 42 %, podařilo se laboratorně připravit vysocehlinité
ostřivo, se zdánlivou pórovitostí 1,2 % a s obsahem mullitu cca 68 %.

Diplomová práce splnila zadání ve své teoretické i praktické části. Bylo provedeno
nadprŮměrné množství experimentů, jejichž vr_ýsledky jsou dobře diskutovány a přehledně
zpracovány. Diplomanta ijeho diplomovou práci hodnotím výborně.

Klasifikační stupeň podle ECTS: 
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