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Bakalářská práce Lenky Hučínové s názvem ,,Chování ettringitu V různých vlhkostních
prostředích při zvýšené teplotě.. je zpracována v celkovém rozsahu 76 stran. ztoho vlastní
odbomá část zaujimá 58 stran. V této odborné části autorka bakalářské práce rozdělila
problematiku do dvou základních částí a to teoretické a experimentální, s převahou teoretické o

šesti kapitolách, coŽje v souladu se zadáním a pokyny pro vypracování bakalářských prací.
V teoretické části se autorka práce zabývá celkově problematikou cementu včetně krátké

historie a vývoje oboru, technologií výroby slínku a jeho ťázovým sloŽením. typy cementů.

příměsemi směsných cementů a samostatnou kapitolu v rozsahu 8 stran zaměŤi|a na AFt fáze.

zejména ettringit. Této problematice autorka věnuje vzhledem kzadáni oprávněně zvýšenou
pozornost. jak z hlediska chemických a fyziká|ních vlastností tohoto minerálu tak jeho vzniku,
přípravy a podmínkami jeho termodynamické stability, kdyŽ vycházi v širokénr rozsahu ze
zahraniční literatury a předchozích výzkumných prací provedených na THD a uplatněných jak

v publikacích tak formou diplomových a disertačních prací.
V části experimentální. rozsahem výtazně zmenšeným je uveden cíl experimentálních

prací, které navazují a rozšiřují dřívější výzkumné poznatky na pracovišti. Následná metodika a

postup laboratorních prací konkretizují podmínky experimentu, zaměřeného na studium vlivu
dvou rozdílných vlhkostí prostředí na hydrataci ettringitu připraveného na bázi hydratovaného
yeelimitového slínku, laboratorně vypáleného v rámci práce. Hlavní součástí experimentální části
bylo dlouhodobé sledování změn fázového sloŽení a obsahu yázané vody ve vzorcích, s vyuŽitím
RTG difiakční a termické ana|ýzy. v období 257 dn|

Výsledky byly uspořádány přehledně do tabulek a grafů, v diskusi vyhodnoceny a

pror,eden závěr, s formulací určitých předpokladů resp. hypotéz, s korektním přístupem
zohledňujícím podmínky experimentu, rozsahu vzorků. aÍp, Lze konstatovat, že ptáce pozitivně
přispěla k dalším vědeckým poznatkům ve studované oblasti a vytváří podmínky pro její návazné
odborné prohlubování a experimentální pokračování.

Práce.ie přehledně členěná. získané poznatky.|sou správně nretodicky utříděny, pozitivní
je široký rozsah citované literatury, zejména zahtanič.ni. Text práce obsahuie poŽadované

formální náleŽitosti, grafika je velmi dobrá. text obsahuie některé nepřesné formulace. zřejmě ve
Snaze úsporného vyjadřování'

Na zák|adě výše uvedeného hodnotím bakalářskou práci Lenky Hučínové klasiÍ-rkačním
stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: B/ 1
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