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Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání, student splnil všechny zadané úkoly. Práce je 

rozdělena do 6 kapitol, které jsou vhodně pojmenovány a logicky na sebe navazují. 

 

Po jazykové stránce je tato práce celkem vyvážená, místy ovšem obsahuje nesmyslná 

a nelogická souvětí, jakoby vytržená z kontextu (str. 6: „Jíly jsou…horniny, za příčiny 

snížené kyselosti horniny“, str. 9: „Nejlépe letní nebo se odleží jíl…“). Z hlediska gramatiky 

je práce dobrá, bez větších chyb. V některých souvětích však chybí čárky mezi větami. 

Po formální stránce nelze práci nic podstatného vytknout. Grafická úprava je dobrá, obrázky 

a tabulky působí přehledně a mají dostatečnou vypovídací schopnost. Chybí seznam 

použitých zkratek. Veškeré citace v textu jsou správně označeny, citované studijní materiály 

jsou uvedeny v seznamu literatury. 

 

Bakalářská práce si klade za cíl představit těžbu surovin pro cihlářské výrobky a způsob jejich 

výroby. Úvodní část práce je teoretická. Vysvětluje základní pojmy týkající se této 

problematiky a zabývá se popisem vlastností surovin jako je plasticita, smrštění a letnění.  

 

Třetí kapitola přibližuje hlavní moravská ložiska surovin pro cihlářskou výrobu a stručně 

popisuje postup při jejich těžbě. Na stranách 12 a 15 student chybně používá pojem „báňsko-

ekologické podmínky“, správný a vhodný termín je „báňsko-geologické“, čemuž nasvědčuje i 

první odstavec straně 16. Této části by prospělo přidání názorných obrázků či náčrtků, které 

by pomohli lépe vysvětlit některé pojmy a zároveň by to trochu oživilo text. 

 

Kapitola čtyři se zabývá hlavními výrobci cihlářských výrobků a střešních krytin. Je velmi 

stručná, obsahuje pouze jednu stranu textu vč. tabulky, což je velmi málo. Chybí nějaký větší 
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a podrobnější přehled firem v daném oboru, komplexnější popis produktů, porovnání dle 

velikosti, produkce či hospodářského výsledku. 

 

Nosnou částí práce je kapitola pět. Na začátku student popisuje postup při zpracování 

cihlářské suroviny. Na straně 19, v kapitole 5.1.3, je jako jeden z požadavků na stavbu 

keramických pecí uvedena „levnost“ – jako vhodnější se jeví použití „nízká cena“. Kapitola 

5.3 se zabývá efektivitou využitelnosti pece. Porovnává použití pece tunelové a kruhové. Je 

zajímavé, že veškerý postup výpočtů je dle označení citovaný, tzn., že student neprojevil 

tvůrčí iniciativu a celou tuto oblast pouze opsal ze studijních zdrojů (strana 23).  

 

V poslední části práce se student blíže zaměřil na Cihelnu Polom. Bohužel je tato část velmi 

odbytá. Kapitola se jmenuje „Ekonomické souvislosti těžby, výroby a prodeje“ – takto ovšem 

nevypadá ekonomický rozbor!!! Nepřehledně a bez návaznosti jsou zde smíchány technické 

údaje s údaji ekonomického charakteru. Zcela chybí jakákoliv analýza ekonomiky, až 

z tabulky č. 4 se lze dozvědět, že firma je již třetím rokem ve ztrátě. Nejsou zde navrhnuty 

žádné způsoby řešení této situace. Schází například podrobnější rozbor nákladů (ostatní 

provozní náklady), dále se nabízí bližší analýza tržeb (složení sortimentu, prodejní cena). Při 

porovnání tabulek č. 4 a č. 5 lze vidět další nesrovnalost – v jedné tabulce jsou náklady 

uvedené se záporným znaménkem, v druhé tabulce se znaménkem kladným. Celkově tato 

kapitola působí velmi nedodělaně. 

 

Bakalářská práce dosahuje podprůměrné! kvality, zasloužila by si mnohem větší pozornost 

a pečlivost při zpracování a také více tvůrčí tvořivosti - zejména v závěrečné části 

(ekonomické vyhodnocení)!!! 

 

Vlastní práci i přes výše uvedené – D O P O R U Č U J I – k obhajobě. 

 

 

Havířov, 17. 5. 2012 
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