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Diplomová práca, ktorá predstavuje 96 stranový elaborát, sa zaoberá aktuálnou témou – vývojom anortitovej 

keramiky. 

 

V teoretickej časti diplomant uvádza dostupné spektrum potrebných údajov z literatúry týkajúce sa riešenej 

problematiky. V experimentálnej časti uvádza popis použitých metód výskumu, popis vlastnej prípravy a 

skúšania vzoriek, dosiahnuté výsledky a ich zhodnotenie. Na záver je uvedený zoznam použitej literatúry. 

 

Spracovanie diplomovej práce svedčí o tom, že diplomant sa podrobne oboznámil s riešenou problematikou a 

dosiahnuté experimentálne výsledky sa snažil zhodnotiť logicky správne. V práci sa nevyskytujú žiadne závažné 

nedostatky, ktoré by viedli k prepracovaniu diplomovej práce.  

 

K práci mám tieto formálne pripomienky:  

Str. 27, posl. ods.  – koniec vety je zle formulovaný;  

Str. 63, prvý ods. – zle formulovaná veta; 

Str. 66, posl. veta +  str. 93 - nasiakavosť môže byť najnižšia alebo najvyššia – a nie „nejlepší“; 

Str. 72 – fyzikálne jednotky s danou  hodnotou sa píšu vždy spolu ; 

Str. 87, posl. ods., posl. veta – zlá formulácia. 

 

Súčasne mám na diplomanta niekoľko otázok: 

Str. 29, posl. ods. – V akom rozsahu sa vykonali merania za účelom získania optimálneho zloženia surovinovej 

zmesi? 

Str. 30, obr. 8 – Vysvetlíte pokles objemovej hmotnosti črepu s rastom vypaľovacej teploty aj bez prítomnosti 

B2O3. 

Str. 33, druhý ods. – Ako ste zistili, že dochádza k zníženiu citlivosti pri sušení použitím hlinitanových 

cementov? 

Str. 51, tab.6 – Ako sa vypočítal vodný súčiniteľ? 

Str. 58, posl. ods. -  Vysvetlíte, že pri receptúre F sa dosiahla najvyššia pevnosť a súčasne najnižšia objemová 

hmotnosť. 

Str. 63, tab. 17 – Skúste urobiť závislosť medzi nasiakavosťou a vodným súčiniteľom. 

Str. 65 – Prečo sú nasiakavosti s cementom Istra diametrálne odlišné oproti cementu Almatis? 

Str. 91, tab. 34 – Prečo sú hodnoty dĺžkových zmien pri spôsobe liatím nižšie ako pri vzorkách z plastického 

cesta (porovnávame FAA a FAB alebo FBA a FBB)? 

 

Diplomant Boris Toman preukázal, že je schopný sa rýchlo zorientovať v zadanej problematike a tiež si osvojiť 

potrebné skúšobné metódy a postupy pre experimentálne riešenie zadanej úlohy. Taktiež preukázal schopnosť 

zhodnotiť dosiahnuté experimentálne výsledky a vyvodiť z nich určité závery. Vzhľadom na túto skutočnosť a 

celkový spôsob spracovania diplomovej práce, hodnotím: 
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