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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace druhotného materiálu při návrhu nízkocementového pojiva pro 
tepelně odolné kompozity 

Jméno autora: Bc. Kateřina Šádková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra materiálového inženýrství a chemie 
Vedoucí práce: Ing. Dana Koňáková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra materiálového inženýrství a chemie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce je zaměřena na využití odpadní suroviny, která vzniká při tepelné úpravě jílovců a následné výrobě 
průmyslově využívaného metalupku. Vzniklý sekundární materiál v podobě nedokonale tepelně upraveného metalupku je 
v této práci studován v podobě částečné náhrady hlinitanového cementu v žáruvzdorných betonech. Tato náhrada by mohla 
mít pozitivní dopad na životní prostředí, konkrétně na omezení čerpání neobnovitelných zdrojů, emise CO2 a v neposlední 
řadě také na cenu výsledného kompozitu. Z hlediska náročnosti zadané práce hraje podstatnou roli i nedostatek informací, 
vztahujících se k této problematice, dostupných v odborné vědecké literatuře a omezené množství zdrojů v českém jazyce. 
Práce tak vyžaduje vysoce kreativní přístup v kombinaci s důkladnou teoretickou přípravou. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Diplomantka splnila zadání bez výhrad. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka ke své diplomové práci přistupovala velmi samostatně a svědomitě, průběžně konzultovala dosažené 
výsledky a aktivně vyhledávala zdroje a informace týkající se dané problematiky. Zadané úkoly plnila s náležitou pečlivostí. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na vysoké odborné úrovni, kdy je patrné, že diplomantka musela kombinovat velké množství teoretických 
informací a znalostí s dovednostmi praktickými. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi rozsáhlá a je na výborné jazykové i odborné úrovni. Její členění je přehledné a logicky velmi dobře 
uspořádané. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Diplomantka má ve své práci celkem 94 zdrojů, přičemž velká část z nich je v anglickém jazyce. Většinou se 
jedná se o vědecké publikace v kvalitních časopisech, čímž je výrazně zvýšen význam této práce. Převzaté 
informace jsou řádně citovány dle platných norem. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Samotná práce představovala poměrně významný výzkumný úkol, kterého se diplomantka zhostila výborně. Na 
diplomové práci je vidět velké množství odvedené práce, stejně jako nutnost hledat řešení zjištěných problémů. 
Práce je velice zajímavá a reflektuje i trendy současné společnosti, které se významně upínají k hledání cesty jak 
zmírnit ekologické, ekonomické a v neposlední řadě sociální dopady. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce je na nadprůměrné úrovni a svědčí o velkém rozsahu odvedené práce, dále ukazuje na schopnost diplomantky 
řešit samostatně otázky z oblasti materiálového inženýrství. Z přehledu použité literatury je zřejmé, že diplomantka 
čerpala z odborných článků v kvalitních odborných časopisech, což se pozitivně projevilo v přístupu k řešené 
problematice a také přispělo k naplnění cílů této práce. Práce také reflektuje aktuální trendy společnosti zaměřené 
na snižování závislosti na primárních zdrojích surovin a tím zmírnění ekologických, ekonomických a v neposlední 
řadě sociálních dopadů. 
Bc. Kateřina Šádková při řešení diplomové práce pracovala samostatně a o řešenou problematiku projevovala 
zájem. Způsob zpracování, teoretický rozbor problému a dosažené výsledky naplňují požadavky kladené na 
diplomovou práci. Pozitivně hodnotím především její přístup k problematice, pracovitost a zájem nejen o 
problematiku týkající se diplomové práce. Dále pozitivně hodnotím spolupráci i na jiných katedrových projektech. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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