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Student se bakalářské práci věnoval soustavně, s řešením začal včas, prác.e je zpracována pečlivě

a dle daného zadání. Práce je poměrně obsáhlá (77 stran), což je nutné pňčíst na vrub zájmu

studenta o danou problematiku a jeho píli.

Teoretická část práce je věcně správně a přehledně zpracována. Pozornost je věnována především

mullitu, jakožo nositeli žárových vlastností materiálu. Popsána je v,ýroba mullitu, geneze vzniku

mullitu při výpalu, jeho vnitřní struktura i využití mullitových tvarovek v praxi. Velmi pěkně je

provedena rešerše na trhu dostupných mullitových ostřiv. Student intenzivně pracoval s odbomou

literaturou (domácí i zahraniční), kterou cituje v textu a následně ji uvádí v seznamu použité

literatury.

Experimentální část práce student rozdělildo dvou etap. V první etapě ověřilvliv lisovací vlhkosti na

výsledné vlastnosti vypáleného jílu, zhodnotil dva navžené postupy homogenizace pracovní hmoty

a také ověřil vhodnost použití kyseliny fosforečné v receptuře. Ve druhé etapě student využil

výsledky z etapy první a pokusil se zvýšit obsah mullitu v ostřivu úpravou receptury. Dosažené

výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek a grafů, interpretace dosďených výsledků je však
málo přehledná.

Hodnocení práce studenta:

Gelkové hodnoceni a ávěr:
Student pracoval samostatně a k problémům přistupoval aktivně. Práci v laboratoři si umí dobře
zorganizovat a pracuje s velkým nasazením. Laboratorní práci, vyhodnocování experimentů a jejich

zpracováni zvládá stejně dobře, jako práci s odbornou literaturou. Celkově hodnotím bakalářskou
prácivelmi pozitivně,
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu x ! tr n
2. přístup autora přizpracování práce x D n !
3, vvužití odborné Iiteratury a práce s ní D x D n
4. Formální. orafická alazvková úprava práce x tr n n
5. solnění oožadavků zadání práce x n il D



K práci bych měla následující připomínky:
. Tab. 13 - byly testovány pouze §fio receptury?
o vyhodnocení výsledků experimentů je příliš detailně popsáno na úkor jejich přehlednosti.

student árácí nadhled a má tendenci diskutovat každou naměřenou hodnotu. Tento
nedostatek student částeěně napravilv samotném závěru práce, str. 70.

c v kapitole 7 . 4 je problematické se orientovat, zda se jedná o první § druhou etapu prací.
. Grafy doporučuji uvádět v pňlohách (obr. 23 - 28)

Závéry bakalářské práce jsou přínosné pro řešení projektu TAČR a bude jich využito pro další vývoj
mullitového ostňva. Výsledky experimentů budou také velmi dobrým základem pro diplomovou práci.

Přes uvedené pfipomínky hodnotím prácijako výbomou.

Klasiíikační stupeň podle ECTS: A l 1

Daturn: 4. června 2018 Podpis vedoucího práce
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