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Bakalářská práce Pavlíny Šebestové s názvem .,VyuŽití altemativních surovin v technologii
pískového pórobetonu,, je zpracována v celkovém rozsahu 70 stran, z toho vlastní odborná část
zaujímá více neŽ 50 stran. V této části autorka bakalářské práce rozdělila problematiku systémově
do dvou základních částí a to teoretické a experimentální. s převahou teoretické a studijní,
protoŽe kap.5.l Studium .,.zařadIla autorka do praktické části, zaměřené již na alternativní
náhrady křemičitého písku, sumarizaci, třídění a vyhodnocování je.iich v|astností z hlediska
chemické a mineralogické vhodnosti pro technologii pórobetonu, i kdyŽ v optimalizační matici
byly zohledněny další faktory.

V úvodní teoretické části se autorka práce zabývá celkově problematikou technologie
výroby pórobetonu a procesem vytváření struktury, včetně fázového sloŽení vzniklých
hydrosilikátů za hydrotermálních podmínek. Této problematice autorka věnuje oprávněně
zvýšenou pozornost z hlediska konečných Íyziká|ních vlastností pískového pórobetonu' kdy
výběr alternativní křemičité sloŽky zkoumá z hlediska vlivu.iejich vlastností na průběh reakcí a
na mikrostrukturu pórobetonu. Toto zaměření je r, souladu s názvem práce, kdy se metodicky
správně zaměřuje na podmínky vzniku CSH fází zejména tobermoritu.

V práci lze z hlediska informační úrovně kladně hodnotit jednak výběr odbomé literatury
v rozsahu 27 odkazů zaÍazených do textu, jednak aktuální poznatky z renomovaných
zahraničních pramenů ve studované oblasti' coŽ vytvořilo oporu pro praktickou část a konečné
orientační experimentální ověření vybraných alternativ: a) zeolit, b) autosklo, c) obalové sklo.

Bakalářská práce měla jasné a přehledné zadáni, snadno kontrolovatelné, s moŽností
stanovení přesné metodiky- moŽno tedy konstatovat, Že bylo věcně splněno, coŽ je pro práci
podstatné. Práce je zakončena v závěrečné kapitole návrhem dalšího potenciálního
experimentálního výzkumu v souladu s názvem práce. což je rovněŽ pozitivní pro její hodnocení.

Formálně je práce přehledně č|eněná, získané poznatky isou metodicky utříděny a
vyhodnoceny, Text práce obsahu.ie poŽadované formální části, grafika je odpovídající. pouze
v textu se vyskytují některé nepřesnosti nebo i otázky vhodnosti uspořádání textu, např.: popis v
obr.15.. str. 37 nepřesné iméno autora v odkazu 18, str.34 Metodika zahrnuje kap. 4.1., na
následující straně je kap 5 Praktická část' str.61 kap.5.3.4 Vyhodnocení - stručné aŽ nadbytečné,
ie obsaŽeno v Závěru, stt.62 obsahuie konstatování. že fluidní popílek obsahu.ie sádrovec.
otázkou obecnou 

.1e 
zaÍazeni kapitoly Cíl práce do .iejího středu, kdy se text vrací v popisu zpět

k teoretické části, vhodnější je představit práci v úvodu a cíle zaměřit uŽ jen na praktickou část.

Na základě výše uvedeného hodnotím bakalářskou práci Pavlíny Šebestové :
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