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Cihlářské AKU tvarovky se vyznačují vysokým indexem vzduchové neprůzvučnosti, čehož se 

dosahuje především úpravou geometrie. Velice důležitým parametrem, který ovlivňuje 

vzduchovou neprůzvučnost zdicích tvarovek, je také kvalita cihelného střepu. Předložená 

diplomová práce si klade za cíl experimentálně posoudit vliv obecně používaných surovin pro 

výrobu cihelných tvarovek především na index vzduchové neprůzvučnosti střepu za použití 

nepřímé metody, která je založena na měření rychlosti průchodu ultrazvuku střepem.  

V teoretické části diplomant prokázal svou schopnost pracovat s literaturou. Přehledně a 

stručně shrnul doposud publikované a známé skutečnosti, které úzce souvisejí s řešenou 

problematikou. 

Praktická část práce v sobě zahrnuje obšírné výsledky laboratorních experimentů, které jsou 

vedeny jak v rovině základního, tak i aplikovaného výzkumu. Použitá metodika řešení 

diplomové práce v oblasti aplikovaného výzkumu využívá osvědčenou statistickou metodu 

PLANEX, na základě které diplomant přehledně demonstruje vliv proměnného obsahu jílu, 

křemenného písku a elektrárenského popílku na nejdůležitější vlastnosti plastického těsta a 

vypáleného střepu v konkrétních podmínkách cihelny Holice (Wienerberger cihlářský 

průmysl, a.s.). Zde bych si dovolil vytknout pouze absenci polynomických závislostí 

posuzovaného parametru na všech třech nezávislých proměnných získaných v rámci metody 

PLANEX. Ty jsou uvedeny jen v konkrétní podobě pro prezentované grafy (pouze pro dvě 

nezávislé proměnné). Oblast základního výzkumu řeší vliv použitých cihlářských zemin, 

ostřiv, lehčiv a teploty výpalu především na rychlost šíření ultrazvuku v přímé souvislosti se 

vzduchovou neprůzvučností střepu. Zjištěné výsledky jsou s dostatečnou mírou erudice 

diskutovány a jsou velmi inspirující pro další výzkum.  

 

Diplomová práce přináší originální výsledky a poznatky, které představují kvalitní podklad 

pro jejich praktické využití v  technologii výroby cihlářských AKU tvarovek v podmínkách 

firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Práce je zpracována obsahově i formálně (až na 

detaily v podobě Mpa, popisky nad obrázky) na velmi dobré úrovni. Vcelku rušivě vyznívá 

časté užití 3. osoby množného čísla v diskusi výsledků. Kladně lze hodnotit tvůrčí a 

svědomitý přístup zpracovatele. 
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