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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  VYBRANÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO CIHELNÉHO PRACHU 
Jméno autora: Bc. Zdeněk Soukup 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra materiálového inženýrství a chemie 
Oponent práce: Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav chemie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je v obvyklých kritériích pro diplomovou práci, rozsahem a náročností zcela odpovídající 
standardní době pro její vypracování.    

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

V práci zcela chybí diskuze dosažených výsledků, zejména odlišného trendu ve vývinu vlastností vzorků připravených ze 
dvou různých cihelných prachů. Není tedy splněn poslední bod v zadání diplomové práce.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení dané problematiky je navržen logicky a použité metody mohou vést k dosažení dostatečně relevantních 
výsledků. K detailnější analýze vlastností vzorků však mohly být využity další metody (DTA, XRD, SEM). 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 

řešení 
Teoretická část práce je zpracována dobře, avšak literární údaje nejsou použity ke srovnání získaných výsledků nebo 
alespoň jejich trendu. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách a graficky porovnány, ale jejich provázanost není nikterak 
diskutována a možné příčiny odlišného chování jednotlivých surovin v připravených směsích nejsou ani naznačeny. Není 
též doporučen další postup studia vlastností připravených alkalicky aktivovaných směsí. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Formální náležitosti práce bezezbytku splňuje, text je rozdělen do jednotlivých kapitol, které na sebe navazují a logicky 
člení práci do menších celků. V textu se však vyskytuje nemalé množství překlepů a gramatických chyb, zcela chybí 
číslování rovnic a často též odkazy na obrázky. Anglický abstrakt je napsán poměrně špatnou angličtinou a i zde se vyskytují 
překlepy a gramatické chyby. V anglickém názvu práce je též chyba („alcali“). Celková srozumitelnost práce neutrpěla a je 
zcela dostačující. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
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K řešení diplomové práce student použil 47 literárních pramenů, v počtu zcela dostačujícím pro diplomovou práci. Větší 
pozornost mohla být věnována zahraniční literatuře. Nedostatkem jsou nejednotné citace na literaturu (často v citacích na 
odbornou literaturu není uveden autor). 

 

Další komentáře a hodnocení 
Chci autora práce ujistit, že NaOH není hornina, jak uvádí v kapitole 5.2.2 na str. 35! Dále se obávám, že použitý cihelný 
prach nebyl přesíván pod 1 µm, jak je uvedeno na str. 36. Úsměvný mi přijde podrobný popis gravimetrického stanovení 
obj. hm., hustoty pevné matrice a otevřené pórovitosti a následné neuvedení výsledků získaných touto metodou pro jejich 
nepřesnost. Pro korektní porovnání dosažených výsledků by měly být v grafech použity chybové úsečky. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Předložená diplomová práce tématem, členěním i rozsahem plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou 
práci. Teoretická a experimentální část na sebe logicky i tematicky navazuje a rozsah experimentů je dostatečný. 
Zásadním nedostatkem je absence diskuze dosažených výsledků a tedy nesplnění jednoho z bodů zadání 
diplomové práce. Popis výsledků a porovnání jejich trendů bez náznaku analýzy, jejich vzájemné provázanosti, 
srovnání s literárními údaji (i s jinými alkalicky aktivovanými materiály) nebo alespoň domnělými důvody jejich 
odlišností poukazují na nedostatečnou schopnost studenta vnímat danou problematiku v širších souvislostech a 
použít odborný přístup k řešení tématu práce. Otázka se tedy přímo nabízí:  

Čím si vysvětlujete odlišné chování vzorků vyrobených z cihelného prachu z Hevlína a Libochovic? Zejména odlišný 
trend ve vývinu otevřené pórovitosti vzorků s teplotou ošetření (H – nárůst, L- pokles).  

 

Navzdory připomínkám lze diplomovou práci označit za uspokojivou a doporučuji ji k obhajobě. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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