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Popis práce: 

Rekonstrukce historických staveb vyžadují každoročně značný objem plných pálených cihel, na 
které jsou kladeny specifické požadavky stran rozměru, vzhledu (barvy), mrazuvzdornosti apod. 
V této souvislosti není jednoduché nalézt vhodného dodavatele, pro kterého existují dvě 
možnosti – použité cihly z bouraných historických objektů (omezené možnosti) nebo cihly nově 
vyrobené. Plná pálená cihla je v České republice vyráběna velmi omezeně několika malými 
cihelnami, které disponují někdy až historickou technologií vesměs s výpalem v kruhových 
pecích. Tomu také odpovídá značná variabilita jejich vlastností. Na druhou stranu se mohou 
tyto cihelny velmi pružně vyrovnat s požadavky zákazníka.  
Hlavní cíle práce byly shrnout legislativní požadavky na plnou pálenou cihlu (historie vs. 
současnost) a vytvořit databázi současných výrobců v ČR a SR (sortiment, objem výroby, 
deklarované parametry apod.) a formou rešerše shrnout vývoj cihlářství v Evropě s vyznačením 
hlavních milníků z pohledu technologie výroby. V praktické části potom navrhnout komplexní 
metodiku posuzování vlastností plných lícových cihel s ohledem na jejich použití při 
rekonstrukcích historických staveb a tuto potom částečně ověřit (odhalit potenciál surovinové 
základny) u dvou současných výrobců, kteří odvážně nabízejí také cihly lícové (cihelna Šitbořice 
a Zlínské cihelny s.r.o.). Pro výsledky předložených laboratorních experimentů je zajímavé, že 
obě porovnávané cihelny pracují se zcela odlišnou základní surovinou – cihlářskou zeminou – 
z pohledu jejího mineralogického složení (vápenatá vs. nevápenatá), což se potom odráží i 
v prezentovaných výsledcích. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Autorka bakalářské práce prokázala svou schopnost samostatně řešit zadaný úkol. V teoretické 
části předvedla svou schopnost syntetizovat doposud známé skutečnosti, v praktické části zase 
vytvořit vhodnou metodiku experimentů a tuto aplikovat v laboratorní praxi. Zpracování 
výsledků i jejich prezentace svědčí o dobré orientaci autorky v dané problematice. Její velmi 
dobře obsahově i formálně pojatá bakalářská práce přináší mnoho podnětných výsledků, které 
mají svůj dopad nejen do oblasti vědecko-výzkumné (řešení projektu NAKI II „Komplexní 
diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-
mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech“), ale 
i praxe.  
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