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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Metodika posuzování akustických vlastností cihlářského střepu 

Autor práce: Lukáš Hladík 
Vedoucí práce: doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. 

Popis práce: 

Vývoj cihelných tzv. AKU tvarovek s vyšším indexem vzduchové neprůzvučnosti je v poslední době 
celosvětově velmi preferován. Cílem bakalářské práce byl pokus o verifikaci dnes již v praxi často 
využívané metodiky nepřímého posouzení indexu vzduchové neprůzvučnosti cihlářského střepu na 
základě rychlosti průchodu ultrazvuku. Uvedená verifikace spočívá v porovnání rychlosti průchodu 
ultrazvuku provedené na průmyslově vyrobených AKU tvarovkách na bázi odlišné surovinové směsi 
o známém indexu vzduchové neprůzvučnosti a na laboratorně připravených vzorcích o stejném 
surovinovém složení. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Konkrétní připomínky a doplňující otázky k diskusi: 

Teoretické části lze vytknout relativně omezený soubor použitých literárních zdrojů, absenci 
zahraniční literatury (tomu odpovídá také nízká úroveň anglicky psané části bakalářské práce – mj. 
„ceramic shard“, „index of the air soundless“). 
Zcela bez odůvodnění a uvedení je zařazena kapitola „Optimalizace užití stavebních materiálů“ 
multikriteriálně srovnávající různé materiálové varianty zdicích tvarovek, které jsou dostupné na 
tuzemském trhu, s primárním požadavkem na zvýšenou vzduchovou neprůzvučnost. 
Čím si vysvětlujete vyšší obsah rozdělávací vody u laboratorně připravované směsi označené 1? 
Horší jazyková úroveň práce a nepřesnosti v terminologii – mj. „vzorečky“, „cihličky“, „…se suroviny 
navážily a nechali se pomlít…“, „pevnosti vyšli“, „ohyb“, tlak“, použití 3. os. množného čísla apod. 
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Je možno specifikovat parametry moravské droby (tvrdost, pevnost, nasákavost apod.) stejně jako 
u amfibolitického kameniva? 

Celkové hodnocení a závěr: 

Autor bakalářské práce splnil zadaný cíl – s nižší dávkou samostatnosti dokázal vypracovat průměrné 
dílo, jenž vykazuje rezervy především v úrovni zpracování provedených experimentů i publikovaných 
informací. Pozitivem jsou dosažené výsledky prováděných experimentů a jejich možná uplatnitelnost 
v praxi. Bylo dokázáno, že použitím jiného typu ostřiva (s vyšší objemovou hmotností) lze výrazně 
zvýšit index vzduchové neprůzvučnosti cihlářských tvarovek. Z hlediska metodického byla prokázána 
korelace mezi indexem vzduchové neprůzvučnosti cihlářských tvarovek a rychlostí průchodu 
ultrazvuku cihlářským střepem. 
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