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OPONENTSKÝ POSUDEK 

Bakalářská práce Josefa Velebného 

„Vysokopecní strusky jako součást hydraulických pojiv“ 

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta UK  

 

Tato bakalářská práce se věnuje teoretické rešerši a částečnému experimentálnímu ověření vhodnosti 

použití vysokopecní strusky jako příměsi do hydraulických pojiv. V současné době, kdy se slovo 

“udržitelnost“ objevuje snad ve všech vědních disciplínách, je práce velmi aktuální a její výstupy 

důležité i pro praktické využití. 

 

Definice a naplnění cílů 

Cíle jsou stručně definované v abstraktu a pak až v experimentální části práce (kap. 3.2., str. 37). 

Doporučuji jejich přesunutí do úvodu práce, kam logicky patří. 

 

Obsahové zpracování 

Po obsahové stránce je text v souladu se zadáním práce. Z textu vyplývá, že student se zajímavému a 

časově náročnému tématu věnoval intenzivně a velmi dlouho. Svým rozsahem (78 + 14  str. příloh) mi 

předložená práce připomíná spíše práci diplomovou. Teoretická část je dostatečná a odpovídá svým 

obsahem zvolenému tématu. Experimentální část věnující se srovnání mechanických vlastností 

maltových trámečků je vypracována podrobně a výstižně. Bohužel zpracování fázového a chemického 

složení je příliš stručné a získaná data nejsou v textu dostatečně popsána a interpretována. Data z XRD 

a XRF analýzy jsou umístěny v textu pouze ve formě neupravených tabulek a grafů se strohými 

komentáři bez popsané metodiky, diskuze či shrnutí výsledků. Podle mého názoru by tato bakalářská 

práce byla kvalitnější a přehlednější, kdyby obsahovala méně experimentálních zkoušek. 

Konkrétní připomínky k abstraktu a teoretické části: 

V abstraktu by bylo vhodné shrnout stručně výsledky experimentálních zkoušek. Na začátku 

bakalářské práce by bylo přehlednější uvést seznam používaných zkratek (např. GBS, GVS, BPP aj.). 

Text se v některých rešeršních podkapitolách zbytečně opakuje a lze zkrátit (str. 19, 20, 22, 26, 41, 

48). Definice vysokopecní strusky by měla být uvedena na začátku kap. 2.6 (str. 27). Místo zmíněné 

alkalické reakce je přesnější použití termínu alkalicko-silikátová nebo alkalicko-agregátová reakce 

(str. 30). Doporučuji k tématu doplnit relevantní citace např. Worrell et al. 2001; Rehan a Nehdi 2005 

(kap. 2.), Láník a Cikrt (2001) (kap. 2.1.8.1.) a Taylor 2004 (kap. 2.1.). 

Konkrétní připomínky k experimentální části: 

Zařazení jednotlivých kapitol je v experimentální části pro mě nelogické a obsah textu neodpovídá 

názvům kapitol. Navrhuji experimentální část rozdělit do následujících kapitol: Použitý 

materiál/vzorky (kap. 3.7.), Metodika (kap. 3.4., 3.8., 3.9., 4.1.), Výsledky, Diskuze a Závěr. Tabulky 
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s výsledky XRD (kap. 3.8.) a XRF (kap. 3.9.) analýz jsou bez popisků a nejsou očíslované. V diskuzi 

chybí odkazy na tabulky s daty a chybí jakékoli srovnání s literaturou (kap. 4.). V kap. 4.1. je popsáno 

co bylo zjišťováno XRD a XRF analýzou, nicméně nejsou diskutovány konkrétní výsledky. U XRF 

metody není uvedeno kde a kdo data analyzoval. 

 

Formální náležitosti práce a úprava 

V práci se objevuje hodně formálních nedostatků, což je dáno velkým rozsahem bakalářské práce.  

Rozsah použité literatury, 28 citací (z toho 11 cizojazyčných), je dostatečný. Dvě citace (Zvelebilová, 

2015 a Tango a Vaidergorian, 1992) jsem nenašla v seznamu literatury a Stephan et al. 2008 není 

citován v textu. 

Formát odkazů v textu (podle jména autorů nebo ISBN) a v seznamu literatury (podle pořadí 1-28) 

není sjednocený. Co se týká použitých obrázků, je zvykem přeložit anglický text, pokud se nachází 

v česky psané práci (obr. 4, 7, 9). U fotografií i převzatých obrázků by měl být zmíněn zdroj (např. 

obr. 2-5) Popisky obrázků a tabulek by měly být samonosné, tj. uvést co je v tabulce/obrázku, jaký 

vzorek, jaké podmínky, jaká metoda apod. místo uvedených komentářů (str. 49-72). Odkaz v textu na 

obr. 14 opravit na obr. 15 (kap. 3.3.3). Obrázky by měly být citované v textu za sebou (prohodit obr. 2 

a 3). U obr. 1 a 17 chybí odkaz v textu. V tabulkách u obr. 21 a 23 chybí jednotky (místo popisku 

v komentáři). Pomocné výpočty by bylo vhodné zaokrouhlit na stejné desetinné místo. Do textu na str. 

19 a 74 nepatří výčet toho, čemu se práce nevěnuje. 

Další formální nepřesnosti a překlepy: 

Abstrakt: mortar bars (místo test bodies), vynechat “based on these“ 

Str. 26: vynechat “jak již jsem popsal“ a “ bezpochyby“ 

Str. 28: chybí indexy (kap. 2.6.6.) 

Str. 25: mechanicky zvýšíme (místo snížíme) - jinak nedává smysl 

Str. 33: pH (místo ph) 

Str. 41: nevhodná formulace “velikost příliš velká“ a “jednoduchá obsluha“ nadbytečné 

Str. 43: odstranit převzatý popisek “obr. 2“ v obrázku č. 19  

Str. 48: údaje o místu zpracování a technikovi napsat v textu a česky (kap. 3.8.) 

Str. 75: bakalářská (místo diplomová) práce 

Str. 78: Gregerová u citace 23 

 

Doplňující otázky k bližšímu vysvětlení 

Podle jaké normy/pracovního postupu byly vytvořeny maltové trámečky a jak byla počítána záměsová 

voda (byl uvažován vodní součinitel)? 

Jak bylo počítáno procentuální zastoupení amorfní a krystalické fáze vyplývající z analýz z práškové 

difrakce (data uvedená v komentářích na str. 49-59)? 
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Granulovaná vysokopecní struska (obr. 22) vykazuje vzrůstající hodnoty pevnosti v tlaku i po 40 

dnech měření – jak by se dalo toto chování zdůvodnit? 

 

Závěrem lze shrnout, že i přes veškerou kritiku, práce splňuje náležitosti kladené na obdobné 

bakalářské práce tohoto typu, a po zapracování navržených oprav doporučuji předloženou práci 

k obhajobě. 

 

V Lysé nad Labem 5.9.2018 

 

                                                                                                   Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D. 

                                                                    Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 
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