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Téma bakalářské práce: Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

Práce řeší zajímavou a aktuální problematiku průzkumů historického zdiva a je rozdělena do 
čtyř hlavních kapitol – úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. Celkový rozsah práce je 66 
stran textu, bez příloh.  

V teoretické části je velmi podrobně zpracován přehled historických zdicích prvků, včetně 
technologie jejich výroby. Vlastnosti starých zdicích prvků, zejména jejich rozměry, jsou zpracovány 
velmi přehledně ve formě tabulek. Další část se věnuje zkoušení zdicích prvků a zkoušení malty ve 
spárách. Metody jsou zpracovány podle aktuálně platných norem. 

Práce obsahuje i zajímavou praktickou část, zkoušení a posouzení cihelného zdiva štítu 
kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Výsledky jsou rovněž zpracovány ve formě tabulek a jsou 
velmi přehledné. Kvalitní je i fotodokumentace prováděných zkoušek. 
 
Upozornění na chyby a nepřesnosti v posuzované práci: 
− Obsah by mohl být přehlednější. Prospělo by rozdělení teoretické části do dvou kapitol, z nich 

jedna by se týkala vlastností historického zdiva a druhá zkoušení. 
− V rámci vlastností historického zdiva jsou velmi podrobně popsány zdicí prvky, ovšem nejsou 

zde uvedeny vlastnosti malty. 
− V části zkoušení zdiva by bylo vhodné doplnit jádrové vývrty. 
− U metod pro zkoušení zdiva absentují některé metody, např. rentgenová difrakční analýza, 

chemický rozbor apod.  
− Přehledu zkušebních metod by prospělo zpracování souhrnné metodiky – jak postupovat při 

průzkumu historického zdiva. 
 

Při obhajobě bych prosil o vysvětlení/doplnění těchto otázek: 
• Na str. 21 se uvádí 1728 cihel na kubický sáh. Je tím myšlen kubický sáh zdiva včetně malty, 

a jaký je to objem na m3?  
• Jak se liší historické malty, používané např. v 15. století, od těch současných?  
• Uveďte stručně přehled chemických a analytických metod pro zkoušení cihel a malty.  
 
Závěr: 

Lze konstatovat, že rozsahem i obsahem odpovídá předložená práce požadavkům na 
bakalářskou práci. Absolventka uvedla řadu odborných pramenů, ze kterých čerpala potřebné 
informace. Velmi dobře se orientovala a uvedla instruktivní příklad, současně prokázala schopnost 
zpracovat zadanou tématiku a formulovat závěry. Po formální stránce je zpracována velmi dobře, po 
obsahové stránce rovněž. Přes drobné připomínky hodnotím práci velmi dobře. 
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