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otázky k obhajobě a připomínky k práci:
Práce přináší řadu velmi z$ímavých výsledků vyuŽitelných při posuzování
vhodnosti českých pískovcůve stavebnictví a jako dekoračního kamene.
Vlastnosti pískovcůbyly ověřovány na 4 vzorcích z Území ČR, které se lišily
mineralogickým sloŽením, ale především porozitou, která je pro sledování moŽné
absorpce roztoků anorganických solí velice významná.
V Experimentální části však postrádám jasné zdůvodnění, proč byly jednotlívé
pískovce pouŽity právě pro určitý experiment - vysvětlení v závěru práce není
pro čtenáře srozu mitelné'
Mám jako oponent určitévýhrady k citaci literatury - při pouŽití číselnýchodkazů
je zvykem začÍnatod [1] a pokračovat v číselnémpořadí. Student začínáčíslem
|22l, pak následuje č. [1] a vzápětí č [28]; kromě toho se v teoretické části
objevuje jiný běŽný způsob citací (jméno a publikačnírok), ten však je v soupisu
literatury zcela opom inut.
V textu se několikrát objevuje absorbčnímísto absorpční,tabulky v práci nejsou
graficky sjednoceny.
Pro diskusi k obhajobě DP doporučuji, aby diplomant porovnal zkoumané
pískovce z hlediska jejich moŽného vyuŽití ke stavebním a dekoračnímúčelům
na základě závěrŮjeho práce.
Diplomovou práci Bc. Karla Kubra doporučuji k obhajobě a hodnotím ji
klasifikačnímstupněm B,
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