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Bakalářská práce je zaměřena na oblast využití nízkoslinujících jílů v cihlářské technologii 

(pálené střešní tašky, lícové cihly). Tyto jíly zvyšují užitné vlastnosti střepu při dané teplotě 

výpalu (mj. snížení pórovitosti střepu, zvýšení jeho mrazuvzdornosti) a jsou v současné době 

již v cihlářské technologii běžně používány. Typickým představitelem je v keramické 

technologii jedinečný žárovzdorný a nízkoslinující kaolinitický jíl B1, jehož příměs ale 

významně zvyšuje ekonomickou náročnost výroby. 

V teoretické části autor práce pouze shrnul všeobecně známé informace, které jsou 

publikovány v základních tuzemských zdrojích. Zcela patrná je absence rešerše v oblasti 

řešené problematiky. Autor na škodu nevyužil žádný zahraniční zdroj informací a ani není 

shrnuta současná situace s využitím nízkoslinujících jílů v cihlářské technologii v ČR. 

Z formálního hlediska je třeba také vytknout chybějící citace zdrojů u použitých zejména 

obrázků a tabulek.  

Praktická část práce zahrnuje chaoticky pojatý experiment, který v oblasti návrhu složení 

surovinových směsí neodpovídá stávající situaci ve výrobě pálených střešních tašek v ČR. 

Příměs sprašové hlíny z cihelny Dolní Jirčany se v současné době používá právě jako 

nízkoslinující příměs v cihelně Šlapanice. Uvedené relativně obšírné laboratorní experimenty 

proto z praktického hlediska nemají výrazný přínos, z pohledu základního výzkumu lze přínos 

navrženého a použitého nízkoslinujícího jílu GE také těžko nalézt. Z tohoto důvodu se ani 

nelze divit absentující požadované ekonomické rozvaze, která by měla jednoznačně 

odpovědět na otázku, zdali je použití nízkoslinujících jílů v cihlářské technologii smysluplné. 

Jako pozitivum lze v práci označit snahu autora posoudit přínos jílu GE komplexně, tedy při 

různých vypalovacích teplotách a s nepřímým hodnocením mrazuvzdornosti střepu. 

Autor bakalářské práce prokázal, že je jen velmi obtížně schopen samostatně řešit zadaný 

úkol. Jeho bakalářská práce je směsí všeobecně známých obecných znalostí keramické 

technologie v teoretické části a nepromyšleně pojatého experimentu, jehož výsledky jsou jen 

velmi málo přínosné. Ve sníženém hodnocení práce se odráží také nepříliš aktivní přístup 

autora práce k řešení problému. Po formální stránce (pravopisné chyby, terminologie) lze 

práci označit jako podprůměrnou.  
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