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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Možnosti eliminace vzniku redukčního jádra jeho vliv na vlastnosti 
cihlářského střepu 

Autor práce:  Bc. Tomáš Kučera 
Oponent práce: Ing. Hynek Stančík, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce se ambiciózně věnuje poměrně široké oblasti a po kvalitně zpracovaném teoretickém 
úvodu, množství experimentů je bohužel cítit, že byla zřejmě dokončována v přílišném spěchu 
a kromě výraznějších závěrů, jakoby neprošla korekturou, protože se v ní vyskytuje nemalé 
množství chyb (které však přičítám spíš nepozornosti a nedostatečné kontrole).  
 
Redukční jádro se dnes, při dodržení moderních výrobních postupů změnilo z potenciálního 
kvalitativního problému do podoby pouze vizuální. Přes marnou snahu nekalé konkurence 
(např. objíždění zákazníků a ukazování tašek s redukčním jádrem), nebyla ani stovkách miliónů 
vyrobených tašek prokázána souvislost redukčního jádra s nižší mrazuvzdorností. Jak 
diplomant uvádí, tohle by mohlo nastat až při velmi nízké teplotě výpalu, která v reálném 
provozu nemůže nastat. Jeden dlouhodobý experiment byl např. zastaven po 450 zmrazovacích 
cyklech bez jakéhokoli poškození (norma vyžaduje 150 cyklů).  
 
Diplomová práce tak potvrzuje tyto závěry z dlouholeté praxe a uvádí také několik možností, 
jak výskyt redukčního jádra omezit, když by to výrobce potřeboval. Průmysl výroby pálené 
střešní krytiny je však svým způsobem ultrakonzervativní ohledně přidávání nových přísad 
nebo změny výrobních postupů a při poskytované záruce 33 let se tomu nelze divit. Není totiž 
možné nabízet neověřené nebo nekvalitní zboží, protože by to firmě zlomilo vaz. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Dostatečná s občasným překlepem (Boudouardova reakce, str.14) 
2. Kombinace výsledků ruční a strojní přípravy těsta by si zasloužila více propracovat 
3. Výborný teoretický úvod 
4. Zmiňované korekturní nedostatky 
5. V pořádku 

Připomínky a dotazy k práci: 

- Ruční hnětení = menší pórovitost? (str.64) 
- Graf 7 (je tam pouze obrázek 36) (str.68) 
- Myšlenka začne o NS a končí o VS (str.69) 
- Obrázek 23 (je tam 36) (str.74) atd 

Závěr: 

Lze konstatovat, že přes výše zmiňované připomínky autor diplomové práce splnil zadané 
úkoly a vytvořil práci na odpovídající odborné úrovni. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  21. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


