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Kvuli stále se zvyšujícím poŽadavkům na kvalitu cihlářských výrobků se odležování surovin
se dnes stává staronoým probíraným technologickým postupem' Téma diplomové práce je
tedy vhodně zvoleno amávazbuna současnou reálnou výrobu'
Práce je pojata poměrně systematicky a komplexně. od stručného úvodu do problematiky
odleŽování a technologického postupu cihlařské výroby doplněného vhodně lybranými
fotografiemi ze skuteěné výroby, kde se diplomantka neomezila pouze na typické obrázky
zbéžně dostupné literatury, přes podrobnější pojednaní o přípravě surovin, teoretické
podklady zkoušení, zajímavé pojednání o dosavadních zkušenostech
experimentální část s množstvím ýsfupů.
Překotný vývoj cihlářství, kteý odborná literatura stíhá sledovat

až po rozsáhlou

s obtíŽemi pouze
ěasopisecky, zřejmě zapříčínil některé neaktuální údaje. Nelze čerpat pouze z dostupných
knih, ale je nutno upravit formulace podle modernějších údajů. Dnes už se například běŽně
objemové hmotnosti cihlařských výrobků pohybují pod 800 kg.'''-'(Str.13). Stropní desky
Hurdis díky ,,afeře" S poruchami stropů z trhu téměř zmizely a stejně tak prefabrikované
stavební dílce se pouŽívaly tak před 20-30 lety, dnes jsou l"ýjimkou (str.13). Teplota výpalu je
talďéž ýrazné nižší - většinou 800-900'C (pouze tašky a lícovky se pálí na vyšší teploty)
(str.13). Lisovací teploty se pohybují od 40-60"C (str.13) a lisovací tlaky jsou velmi rozďílné
dle ýrobku a použité směsi (l0 _ 25 barŮ, tj. 1,0 _ 2,5 MPa) (str.17). Celý odstavec 2.I.6. by
si zaslouŽil přeformulovat (zbytkové vlhkosti, teploty, časy.. .). Zemní plyn není dnes
využivaný hojně, ale výhradně (str.19). Haldy se výváří spíše nákladními auty a buldozery
neŽ korečkovými rypadly (str.22). odležámy se také kvůli vysokým nákladům na energie
temperují zcelavyjimečně pouze při nejkrutějších mrazech (str.23).
Předložená práce obsahuje množství cenných údajů z oblasti částečně pozapomenuté (cihláři
dnes často ani netuší jaký je smysl a důvod odležování surovin) a mohou pomoci při
praktických řešeních ve výrobě. Y závéru postrádám podrobnější argumentaci a pokus o

osvětlení někteých souvislostí , zde je pouhý výpis dosažených výsledků.
Doporučil bych také větší pozornost při slohové a redakční práci' i když někteý překlep
dokráže i pobavit:

- požitý sulťrtový výluh (abstrakt)
- zďicí tvarovky (str.9) ...tvarovky samy nezdí, proto jsou zdicí.
- roly (str.9)
- míšením (str.16) atd

Na závěr lze konstatovat, že autorka diplomové splnila zadané úkoly a vytvořila práci na
odpovídající odbomé úrovni. Proto navrhuji klasifikační stupeň B.
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