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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vývoj pokročilých zdicích prvků pro akustické zdivo 

Autor práce: Klára Šnoplová 

Oponent práce: Ing. Antonín Horský 

Popis práce: 

Téma bakalářské práce s podtextem záměru přispět ke zvýšené ochraně lidského zdraví před 

nadměrným hlukem při pobytu osob ve stavbách je velmi aktuální a smysluplné, obzvláště pokud 

se podaří závěry praktické části této práce též přenést do stavební praxe. Bakalářská práce se ve 

své teoretické části uvádí všechny důležité a k tomuto tématu ochrany lidského zdraví se týkající 

legislativní dokumenty, podle kterých se současné stavební konstrukce navrhují, konstruují a 

hodnotí. 

V praktické části autorka práce provedla obsáhlou rešerši stávajících pálených zdicích prvků 

používaných v různých státech Evropy pro zhotovování akusticky dělicích konstrukcí tloušťky 240 a 

250 mm od celkem čtrnácti výrobců. Dále jsou v práci vypracovány jednotlivé varianty 

inovovaného zdiva, z nichž je vybrána varianta č. 3 – dělené zdivo, která je dále rozpracována. 

V kapitole 11.1. MODULOVÉ VARIANTY jsou názorně rozkresleny vazby zdiva se dvěma částmi pro 

všechny rozměrové možnosti prvků, které reálně přicházejí v úvahu při zachování modulové 

koordinace stávajících zdicích prvků. 

Za účelem vystřídání ložných spár v obou částech složeného zdiva se jeví jako dobrý nápad použití 

první vrstvy jedné části zdiva o polovičním výškovém modulu. Pro zdění lze s výhodou použít zdicí 

polyuretanovou pěnu, maltu pro tenké spáry nelze v tomto případě aplikovat na celou tloušťku 

složené stěny, a to v jejím středu v místě ozubů. V tomto místě však není ve svislém směru spojení 

mezi vrstvami ani v případě použití zdicí pěny. 

Návrh se třemi ozuby je sympatický použitím vložek minerální vlny v místech příčných styčných 

spár, které jsou v běžném zdivu ze zdicích prvků se styčnými spárami na pero a drážku malými 

akustickými mosty. Pokud se použije první vrstva jedné části stěny o polovičním výškovém modulu, 

pak nevýhodou návrhu je přiblížení se příčných styčných spár ve druhé a dalších sudých vrstvách 

na malou vzdálenost, čímž se prakticky ztrácí výhoda přesazení/vazby zdicích prvků obou částí 

stěny ve vodorovném směru. Proto se při vystřídaných ložných spárách jako výhodnější jeví 

varianta se dvěma ozuby než se třemi + jedním ozubem nahrazeným akustickou izolací. Návrh se 

třemi ozuby + akustickou izolací je možné dobře využít v případě, že ložné spáry obou částí stěny 

budou ve stejné úrovni, tj. nepoužijí se prvky o poloviční výšce. Nevýhodou by však bylo ruční 

vkládání kousků akustické izolace a tím vyšší pracnost a materiálová druhovost. 

Ze čtyř navržených variant ozubů byl pro přesazené ložné spáry opět správně vybrán tvar se 

dvěma ozuby. Vazba zdiva mezi oběma částmi je v podélném směru tím lepší, čím delší je zdicí 

prvek. Při zvyšování plošné hmotnosti stěny snižováním podílu děrování zdicích prvků však dochází 

ke zvýšení hmotnosti dlouhých prvků až k ergonomickému maximu, čímž by se ztratila výhoda 

snazší manipulace se zdicími prvky při zdění. Z výpočtů hmotností prvků a plošných hmotností stěn 

byla nakonec pro prakticky dosažitelný podíl děrování cca 20 % z půdorysné plochy prvků vybrána 
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nejvýhodnější varianta s označením 2.2.2, která i nejlépe odpovídá možnostem současné výrobní 

technologie cihel. 

Snížením podílu děrování prvků zároveň dojde k omezení šíření zvuku ve stěně ve svislém směru 

dutinami v cihlách, které je příčinou poměrně velkého snížení neprůzvučnosti u stěn z broušených 

cihel oproti stěnám vyzdívaným na plně promaltované ložné spáry průměrné tloušťky 12 mm. Tato 

okolnost by dokonce mohla u navrženého řešení dále zvýšit neprůzvučnost stěny oproti uvedeným 

výsledkům získaným z plošných hmotností stěn, takže celkové zlepšení by se mohlo pohybovat až 

na úrovni 3 dB. 

Kolmé napojení dvou stěn v navrženém systému zdění za výraznou nevýhodu nepovažuji, lze jej 

řešit pomocí dvojice běžně používaných plochých nerezových stěnových spon v tupém styku stěn. 

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: 

V praktické části autorka práce provedla obsáhlou rešerši stávajících pálených zdicích prvků 

používaných v různých státech Evropy pro zhotovování akusticky dělicích konstrukcí tloušťky 240 a 

250 mm. V přehledu stávajících prvků mi pro bližší porovnání chybí sloupec s údaji plošné 

hmotnosti zdiva, podle které je pak v závěru práce počítána vzduchová neprůzvučnost stěn z 

navržených prvků. Také mi není znám důvod, proč z Grafu 1 porovnávajícího neprůzvučnosti stěn 

zbudovaných z rešeršovaných zdicích prvků vypadly výrobky firmy Wienerberger s.r.o. 

Závěr: 

Autorka bakalářské práce naplnila cíle stanovené při jejím zadání, nebyl opomenut žádný z 

důležitých aspektů pro funkčnost akustických cihel. Výstupy této práce jsou podle mého názoru 

reálně využitelné a ověřitelné při měření skutečných výrobků/prototypů ve zkušebně akustiky. 

Nový systém zdění i při zmenšeném stupni vylehčení snižuje hmotnost zdicích prvků, což usnadní 

jejich manipulaci při zdění. Pro ověření skladeb zdicích prvků ve zdivu s vystřídanými ložnými 

spárami použila moderní metodu 3D tisku plastových modelů. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


