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Hlavním předmětem řešení předloŽené bakalářské práce je vyvoj nových správkových

materiálů pro vyuŽití v hygienicky čistých provozech. PoŽadavek na výoj těchto hmot byl
dán potřebami reálných prumyslovýchprovozů' jejichŽ zájem o vývoj definovaných hmot byl
detekován v souvislosti s aktuálně řešeným vědecko-výzkumným projektem, jehož cílem je

také qužití druhotných surovin pro výoj nových správkových materiálů' V součinnosti

s tímto projektem také tato bakalářská práce vznIkla.

Bakalářská práceje přehledně zpracována celkem na 55 stranách, z čehož teoretická část

tvoří 8 stran. Pro vyhotovení teoretické části bakaláŤ ěerpal z běžně dostupných pramenů.

Úvodem praktické části je přehledně Vypracovaná metodika práce,kterározděluje tuto část do

tŤ1 etap. Popsaná metodika práce je zpracována logicky a je graficky jednoduchá a jasná.

V první etapě praktické části se bakaláŤ zabývá zpracováním rešerše stávajících

správkových systémů pro hygienicky čisté provozy dosfupné v ČR a v zahrantčí. V rámci této

rešerše bakalář zjístil, Že v souvislosti s vyuŽitím druhotných surovin pro vyrobu těchto

materiálů, nejsou v této oblasti dostupné Žádné'informace.

Druhá etapa ptáce byla věnována souhrnu současných postupů hodnocení vlastností

správkových hmot r, ČR i zabraniči se zaměřením na hygienicky čisté provozy. Zpožadavku
v:1užiti druhotných surovin pro výoj těchto hmot vyplynula bakaláŤi potřeba rozšiÍit
současné postupy hodnocení vlastností řešených hmot' Y navazujicí části této etapy tedy

bakaláŤ navrhl optimalizovaný postup hodnocení sanačních materiálů pro hygienicky čisté

prumyslové provozy s využitím druhotných surovin.

Ve třetí etapě se pak bakalář zaměŤll na návrh nových hmot do hygienicky čistých provozů

dle definovaných poŽadavků na vlastnosti těchto hmot plynoucích z potřeb praxe. Bakalář

provedl návrh vhodných vstupních surovin se zaměřením především na teoreticky vhodné

suroviny druhotné. Následoval vlastní návrh receptur dvou sanačních hmot do hygienicky
čistých provozů, s tím, že týo receptury budou prověřeny v navazujicí diplomové práci, a to

dle postupu laboratorního a poloprovozního zkoušeni navtženého v rámci druhé etapy této

práce.

PředloŽená bakalářská práce je přehledná a metodicky dobře zpracovaná. K vypracování

této práce přistupoval bakalář samostatně a aktivně. K práci nemám žádné výrazné

připomínky a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a

hodnotím ji klasif,rkačním stupněm B/1'5.
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