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Tématem diplomové práce Marka Ballona je analýza chování kompozitů na bázi 

anorgan ických matric v extrémních podmínkách. Za extrémní podmínky je považováno 

jednak působení chemicky agresivních prostředí a dále pak Pllsobení vysokých t plot (tj. 

teplot až do úrovně 1000oC). 

Rozsah diplomové práce je 90 stran textu a práce je členěna do pěti hlavních kapitol. 

Teoretická část práce je v souladu se zadáním zaměřena na problematiku alkalicky 

akti vovan "ch materiálů (dále jen AAM) resp. geopolymerů. Adekvátni způsobem jsou 

popsány základní suroviny. které jsou pro AAM používány. Pozornost je věnována nejen 

prekurzorům, ale též budičům, které se pro aktivaci používají. Podrobným a sofistikovaným 

způsobem se diplomant věnuje problematice tzv. geopolymerizace, kterou srovnává 

s reakcemi typickými pro vlastní alkalickou aktivaci. V tomto kontextu pak diplomant 

správným způsobem hodnotí možnosti a způsoby využití analytických přístrojů pro 

j ednoznačnou identifikaci probíhaj ících reakcí. Teoretická část práce je zpracována velmi 

kvalitně a s vysokou erudicí. 

Cíl práce je formulován precizně a koresponduje s zadáním. Experimentální část jako 

taková je rozdělena v podstatě do dvou etap. První etapa je zaměřena na vývoj vlastního 

kompozitu, a to zejména na optimalizaci složení směs i v návaznosti na použit' typ budiče a 

s ohledem na podmínky uložení v průběhu zráni vyvíjených materiálů. Na tuto optimalizační 

etapu pak navazuje část, ve které je testován účinek extrémních teplot a vybraných typů 

agresivního prostředí. Z hlediska metodického přístupu je experimentální část navržena 

vhodným způsobem a bez závažnějších nedostatků. Výsledky experimentální části jsou 

přehledně zpracovány formou tabulek a grafů. Diskuze výsledku je provedena prec i zně a bez 

logických chyb. 

Uvedené lze shmout v konstatování, že předkládaná práce je zpracována 

s vysokou erudicí. Jak po stránce odbomé, tak po stránce jazykové, je na vysoké úrovni. 

Práce zcela splnila zadání a diplomant prokázal schopnost samostatně řešit zadaný 

technický problém. Práci lze hodnotit: 
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