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střepu 
 
 
Předložená diplomová práce řeší problematiku možnosti zvýšení pevnosti cihlářského střepu 
s využitím rozptýlené anorganické výztuže na bázi skleněných, čedičových a keramických 
vláken. 
 
V teoretické části se autor příliš omezuje na pouhé citace všeobecně známých skutečností (str. 
13 – 20 jediný zdroj ve formě středoškolské učebnice!) na úkor kvalitně zpracované rešerše, 
která je přednostně cílena do oblasti betonu a malt. Tato část, až na výjimky, nepřináší 
výrazný přínos pro praktické řešení zadané problematiky. Pozitivem je pokus o ekonomické 
srovnání jednotlivých anorganických vláken, která jsou k dispozici na tuzemském trhu a 
vhodná pro dané použití. 
 
V praktické části diplomové práce se autor pokouší nalézt optimální dávku celkem šesti 
různých druhů anorganických vláken z hlediska různé délky a materiálové podstaty (čedič, 
sklo, kord z pneumatik) v cihlářském střepu výhradně empirickým postupem. Práce je obecně 
pojata spíše protokolárním způsobem, ve kterém absentuje detailnější hodnocení v širších 
souvislostech a se zdůvodněním (omezeno jen na porovnání číselných hodnot). Kladně je 
možno hodnotit objem provedených experimentů z hlediska počtu zkoušených druhů vláken a 
zejména rozsahu dávkování do cihlářského střepu. O to méně diplomant využívá dostupné 
speciální analýzy (mj. termodilatometrické měření), které by umožnily daleko smysluplnější 
diskusi výsledků.  
 
Nejkritičtější připomínky a dotazy k diplomové práci lze sumarizovat následovně: 

- Obsahoval použitý kord z ojetých pneumatik i ocelová vlákna? Jedná se o organická 
nebo anorganická vlákna? Vhodné by bylo tento materiál blíže specifikovat, např. 
pomocí DTA. 

- Chybí uvedení průběhu Bigotových křivek pro zřetelnější popis vlivu použitých vláken 
na proces sušení. Po urgencích dodatečně vyžádané křivky byly sestrojeny na základě 
pouhých čtyř měření, včetně počátku a konce křivky, což je pro seriózní výpočet CSB 
naprosto nedostačující, 

- Není zcela zřejmá metodika stanovení modulu pružnosti zkušebních vzorků. 
- Nízké pevnosti zkoušených střepů v tlaku při objemové hmotnosti kolem 1700 kg.m-3 a 

jejich značný rozptyl nesvědčí o důsledné přípravě (zabroušení) zkušebních vzorků 
před zkouškou. 

- Uvedený soubor naměřených parametrů (zej. pevností) by bylo vhodné statisticky 
vyhodnotit a uvést alespoň směrodatnou odchylku. 

 
 
 
 



Z celé diplomové práce a přístupu k ní je zřejmá absence zápalu a preciznosti při provádění 
experimentů a jejich zpracování, která je pro zadané téma a získání prakticky použitelných 
výsledků velmi důležitá. To se odráží na prezentovaných výsledcích, které nejsou (a ani být 
nemohou) zcela adekvátně diskutovány s dostatečnou erudicí a postrádají logické návaznosti.  
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