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Bakalářská práce ňlá 69 §tran, je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická

část práce naplnila zadání. Student se důkladně seznámil s problematikou výroby dinasu a dobře ji

popsal. Zásadní je popis chování SiOz v žáru a popis chování dinasu pň výpalu. Tuto problematiku

popisuje Kapitola 3, kde jsou detailně popsány modifikační přeměny křemene a vlastnosti jeho

nízkoteplotních modifikací (B Kemene, Pcristobalitu a ytridyrnitu}. V praktické části práce byl na

konkréiní receptuře pro výrobu dinasu posouzen vliv uýpalu na mineralogické složení dinasu a na

jeho dilataci za anýšených teplot. Výstupy práce jsou zajímavé, jejich interpretace pokulhává.

Výstupy analýzy vypálených dinasů na vysokoteplotním dilatometru jsou uvedeny pouze graficky.

Velmi dobře je diskutováno rnineralogické složení dinasu, zalímavá je souvislost mineralogického

složení dinasu s jeho zdánlivou hmotností.

Hodnocení práce studenta:
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu n x n n
2. přístup autora přizpracování práce n ! x D

3. vvužití odbomé literaturv a oráce s ní D D a n
4. Formální. qrafická a iazvková úprava práce tr x D n
5. splněni oožadavků zadání práce n x n n

Gelkové hodnocení a závér:
Práce splnila zadáníjak ve své teoretické, tak ve své experimentální části. Grafická úroveň práce je

velmi dobrá. V experimentální části se objevují náznaky nepochopení teoreticlcých základŮ, viz
připomínky a dotazy. V rámci experimentu student spolupracoval s firmou P-D Refractories CZ, a.s.,

kde probíhala příprava zkušebních rrzorků. Student se v praxi dobře zorientoval a prokázal, Že je

schopen systematicky pracovat. Výsledky experimentů graficky sumarizoval a vyhodnotil. Výstupy
práce jsou zajímavé a přínosné.
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V seznamu použité líteratury je wedena literatura, která s řešenou problematikou nesouviď.
Naopak, lřeratura, která byla jako zdroj doporučena, v §eznamu literatury uvedena není.
Str, 35 xažx mikrometrů?
Str. 36 tryalitativní x kvantitativní?
Str, 40 odstavec pred kapitolou 4.3 je nesrozumítelný.
Obr. 34 poloha délkové změny vzorku v grafu je uvedena chybně.
Jsou někde sumarizovány výstupy difereněně kontrakční malýrí?

Klasifikační stupeň podle ECTS: C l2

Datum: 4. b:wna2a18 podpisvedoucíhopráce.
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