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Bakalářská práce Jana Gajdoše je na téma ,, Speciální povrchové úpravy architektonických

betonů". V současné době je v oblasti provádění monolitických i prefabrikovaných konstrukcí

velká poptávka po kvalitních finálních površích betonů' Stále více architektů si dává ve svých

projektech požadavky na využití betonů vjejich původní formě jako tzv' pohledové

(architektonické) betony. ovšem současně se výrazně zvyšují poŽadavky na kvalitu povrchů a

hlavně na další objevování moŽností povrchových úprav textury či struktury betonu s jasným

architektonickým výrazem. Tato práce měIa za úkol ověřit další moŽnosti zvláště tzv.

grafického betonu v technologii monolitického i prefabrikovaného betonu.

Práce je zpracována na 77 stranách, z čehož 45 stran je zaměÍeno na teoretické a rešeršní

informace o architektonických betonech. Praktická část je na dalších 31 stranách. Srrým

rozsahem práce vyrazně převyšuje nároky na bakalářskou práci. Grafická úroveň práce je

výborná, text doprovázi mnoho náaomých fotograťrí rizných typů a technologií speciálních

povrchů betonů.

V úvodní teoretické části jsou podrobně popsány vlivy vstupních surovin na kvalitu povrchů,

třídy pohledových betonů, vlivy povrchů bednění a separačních prostředlcu. V další části

popsal rŮzné typy nových současných metod pro ziskáni atraktivních povrchů

architektonických betonů. BakaláŤ prokáza| studium svěřené problematiky a přinesl nové

poznatky.

Praktická část byla zartěŤena na experimentální ověření moŽností grafických betonů. Bakalář

ověřoval moŽnosti nanášení zpomalovacích přísad přímo na bednění svislých stěn, dále

využiti rizných šablon opatřených zpomalovači. ověřil rtuté moŽnosti aplikace vhodné či

méně vhodné pro přímé využiti v praxi. K této činnosti mám dotaz' proč autor stále měnil

receptury betonů. Z důvodu ověření jiných vlilu by bylo logičtější pouŽít ověřenou recepturu

pr o rťnné typy povrchů, maximálně s v1uŽi tím rizný ch konzi stencí.
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