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Diplomová prirce Bc. Jakuba Frička se zabyvá možností vylehčení kerarrrického sřepu
pomocí pórovinoqých jílů při wýrobě z plastického těsta a možrostí vwáíi škváry při výrobě
z-e zavlhlé směsi, drolenky. Práce je rozdělena na teoretickou a expoimentrální část, jedná se

l03 stran texfu, přičemž 30% představuje čast teoretická a7a % hutná experimentání Řást.

V teoretické části práce diplomant popisuje rozdělení žiáromateriátů, jejich klasiíikaci,
používané teohnologické posfupy, rozdělení a popis vstupních surovin a použití
žárornateriálů. Sousfredí §e na popis technologii vIroby tepelně izolačních žráromatsriálů a
popis používaných lehčiv. Teoretická črást prráce zcela naplnilazadfui.

Experirnenání čá§t představuje velké množství ptérc odvedené v laboratoři při vlastních
experimentech a také mnoho času stníveného při jejich zpracováni. vyhodnocgyánío
grafickém ryracoviání a nrásledném hodnocení. Tato črist pníce má dvě etapy, v první je řešena
technologie výroby zplastického těsta a možnosti snížení nrákladů na .qfoobu tepelně
izolačních šarrotoqých rrrateriálri pomocí anrěny pojivové složky, tedy jílu" Odzkoušeny byly
pórovinové jtiy s nižší teplotou slinuť, bylo vytvořeno celkem 124 zkušebních těles, na
kt€rých diplornant provedl jak základíú laboratonď stanovení" tak také stanovení
mineralogického složení, či stanovení distribuce póťů pomocí vysokotlaké rtuťové
porozimetrie. Tato etapa byla velice rozsáůtlá a časově nráročná. Diplomant prakával, že se
umí v dané problematice dobře zorientovat a že dokáňe pracovat samostatrrě a s dobrými
výsledky.

Ve druhé etapě byl testován vliv karamické vazby na konďnou kvalitu materirilu
vyráběného lisovi{ním ze zavlhlé směsi, drolenky a byla testována možnost lehčení
keramického střepu škvfuou. Spnávně byly důkladně testovány vsfupní suroviny, byla
připravena zlnršební řlesa a v|sledky jejich testování podrobně zhodnoceny. Se ávěry, tak
jak jsou uvedeny v kap. 3.16 a3.22 je možné souhlasit.

Diplomová pníce je velmi obyáhlá, dobře graficky zpracovaná a bez násadních chyb.
Diplomant pracoval systematicky a soustavně, což se projevilo v kvalitě odevzdané práce.
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