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Diplomová práce řeší konkrétní technologický problém, který vyvstal během výroby ražených 

pálených střešních tašek v cihelně Šlapanice. Cílem práce bylo posoudit možnost využití 

kamenné prosívky (Luleč) jako ostřiva v surovinové směsi pro výrobu pálených střešních 

tašek za účelem především omezení deformace (prohnutí) tašky během výpalu. Kamenná 

prosívka byla do surovinové směsi dávkována jako alternativa sprašové hlíny, která se 

v současné době používá jako nízkoplastická složka, která plní funkci ostřiva a která ve všech 

ohledech spíše zhoršuje užitné vlastnosti střepu pálené střešní tašky (prosákavost, nasákavost, 

výkvětotvornost apod.) 

Teoretická část se v úvodu vcelku zbytečně obsáhle věnuje obecným informacím z oblasti 

technologie výroby pálených střešních tašek a jejich vlastnostem. Mnohem cennější jsou 

kapitoly, které se věnují zhodnocení zkušeností s využitím kamenných prosívek jako ostřiva 

v cihlářské výrobě. Oceňuji příkladné zpracování zahraničních vědeckých publikací. 

Metodika experimentální části diplomové práce je logicky rozdělena do dvou navazujících 

etap, během kterých je postupně představován vliv sprašové hlíny a kamenné prosívky (v 

různých poměrech) jako ostřiv. Jejich vliv na vlastnosti výrobní směsi a vypáleného střepu je 

posuzován naprosto komplexně a zohledňuje všechna specifika výroby ražených střešních 

tašek. 

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

podklad pro praktické využití kamenné prosívky ve střepu pálených střešních tašek. Je třeba 

ocenit také dostatečnou schopnost autorky účelně využívat a zejména správně interpretovat 

výsledky použitých speciálních analýz, které jsou nezbytné pro komplexní posouzení 

vlastností střepu během výpalu (DKTA, měření průhybu střepu během výpalu). Pro splnění 

vytčených cílů bylo provedeno dostatečné množství experimentů a dosažené výsledky 

potvrzují smysluplnost použití kamenné prosívky v cihlářském střepu.  

 

Po formální a jazykové stránce má práce dobrou úroveň. Je dostatečně a vhodně vybavena 

fotodokumentací a grafikou. 

Autorka splnila vytýčené cíle. Vypracovala velmi kvalitní diplomovou práci s konkrétními 

výstupy využitelnými nejen v cihelně Šlapanice při výrobě střešních tašek, ale i obecně 

v cihlářské výrobě.  
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