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Stěžejním tématem bakalářské práce je sumarizace a porovnání dostupných zkušebních 

postupů, které jsou k dispozici pro testování vlastností žárovzdorných materiálů při zvýšených 

teplotách. Vzhledem ke značné pestrosti a variabilitě těchto zkoušek je prezentované téma 

velmi cenné a aktuální. 

V teoretické části práce autor prokázal svou schopnost pracovat s odbornou literaturou a 

velmi přehledně shrnul používané normové i nenormové metody posuzování vlastností 

žáromateriálů za zvýšených teplot. Celý přehled je inspirován především testy, které jsou 

součástí ČSN. V kontextu se zadáním práce chybí například porovnání s postupy uvedenými 

například v ASTM, které jsou totiž velmi často citovány a používány v prestižních odborných 

publikacích. Jejich porovnání s ČSN by zajisté teoretickou část práce velmi obohatilo. 

 

Praktická část práce v sobě zahrnuje relativně obšírné výsledky laboratorních experimentů, 

jejichž cílem je nalézt vztah mezi vybranými vlastnostmi různých druhů dinasu při běžné 

laboratorní teplotě a jejich součinitelem tepelné vodivosti za zvýšených teplot, což je jediná 

použitá žárová zkouška. Uvedené výsledky jsou pečlivě zpracovány a s jistou nesmělostí i 

diskutovány. Pro praxi je velmi cenné zjištění například o vlivu řezání (výběru místa měření) 

na hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Některé prezentované závěry, mj. „s rostoucí 

pórovitostí a klesající objemovou hmotností klesá hodnota součinitele tepelné vodivosti“, 

ovšem postrádají originalitu. 

- Proč se praktická část práce zaměřila výhradně na sledování vlastností dinasu? 

- Exponenciální nárůst součinitele tepelné vodivosti s rostoucí teplotou materiálu platí 

obecně pro všechny žáromateriály nebo jen u posuzovaného dinasu? 

 

Autor splnil zadané cíle bakalářské práce a prokázal schopnost samostatně řešit zadaný úkol. 

Práce je zpracována obsahově i formálně na dobré úrovni.  
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