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Název práce: Zkoušení cihel určených pro opravy památek 

Autor práce: Lívia Lezová 

Oponent práce: Ing. Ondřej Anton, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce má 79 stran. 

Vzhledem k tomu, že praktická část práce je zaměřena možnosti roztřídění cihel určených pro 

náhradu historických cihel v památkově chráněných objektech dle jejich použitelnosti, 

odpovídá tomu i zaměření a struktura teoretické části práce. Zde je přehledně zpracována 

historie použití cihel v Evropě, a dále přehled jejich  fyzikálních a mechanických vlastností a 

možnosti jejich stanovení nedestruktivními i destruktivními metodami. Tato část je velmi 

komplexní, jednotlivé části na sebe logicky navazují. 

Praktická část pak navazuje experimenty, s cílem stanovit způsob třídění cihel, určených pro 

náhradu poškozených cihel při opravě památkově chráněných objektů. Na reprezentativním 

vzorku cihel původem ze správní budovy před Bochnerovým palácem, z 19. století, dle značek 

původem z Czerwinkovy cihelny. Při experimentu bylo užito celého spektra zkušebních postupů 

a metod. Paradoxně výsledky experimentů prokázaly, že právě testované cihly nejsou pro 

náhradu v konstrukci vystavené povětrnostním vlivům vhodné, nebo jsou vhodné jen omezeně. 

 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jako výbornou hodnotím odbornou úroveň práce, vhodnost použitých metod a postupů a 

v neposlední řadě aktuálnost práce – tato problematika je v současnosti řešena několika týmy 

v České republice. 
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V práci se vyskytují drobné nedostatky (např chybějící citace zdroje u obrázků č.20 a 21), 

nepřesně je uvedeno, že Bochnerův palác (zdroj cihel pro experimenty) byl demolován, ten byl 

naopak minulý rok rekonstruován (což paradoxně dokládá fotografie po rekonstrukci), 

fotografie dokumentující jeho demolici je pak z úplně jiné části areálu. Zde bych podotkl, že se 

v citačních zdrojích objevuje Wikipedia, což je pro citace zcela nevhodné. 

To však nesnižuje odbornou úroveň práce. 

Dotazy k práci: 

1.Je možné dle nějakých objektivních znaků určit v historické konstrukci stáří a původ použitých 

cihel? Pokud ano, na základě čeho? 

2. Jakými metodami byste mohla stanovit pevnost v tlaku u cihel, zabudovaných v konstrukci. 

Závěr: 

Zpracováním práce, jak v teoretické, tak praktické části bakalantka prokázala schopnost 

orientovat se v oboru, a správně plánovat experimenty a interpretovat jejich výsledky. 

Lze jednoznačně konstatovat, že cíle práce byly beze zbytku splněny. Práce svým obsahem 

naplnila rozsah daný zadáním, je členěna logicky a má dobrou grafickou úroveň.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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