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P edložená diplomová práce s názvem ,,Vyvoj tepelně izolaěních a sanačních omítek pro

památkovou péěioo se věnuje aktuálnímu tématu vvoje pokroěil;ich stavebních materiálťr pro

zatepIování a sanaci stavebních konstrukcí. Diplomant v rivodu práce provedl rešerši v oblasti

tepelně ízolačních a sanaěních omítek, a dž e v oblasti legislativních p edpis a norem' kÍeré

se problematiky zateplování a sanace stavebních objekt (historick ch) tykají

Praktická část diplomové práce je členěna do logickych celkri. Nejprve jsou definovarry

cíle práce, následně metodika práce, v;isledky konkrétního pruzkumu stavebního trhu

v oblasti tepelně izolaěních a sanačních omítek. Na základě provedené rešerše (v teoretické i
praktické části diplomové práce) diplomant stanovil požadavky na vyvíjené materiály a

navrhl vstupní receptury. V daném p ípadě byla zvolenajako vychozí receptura materiálu

ThermoUM fi'my Satsys TechnologY, která byla modiťrkována jednak z pohledu změny

k ivky zrnitosti použitého pojiva a ďále z pohledu využití alternativních pojiv (metakaolin,

jemně mletá vysokopecní struska, aktivovan;i elektrárensk;i popílek), jako nahrady za cemertt.

Celkem diplomant navrhl 13 zkušebních receptur. V tabulce 10 diplomant neuvádí jednotku u

uveden;ich množství jednotlivych komponent ani na jaky objem nebo hmotnost jsou receptury

vztaženy. Diplomant v práci dále uvádí postupně vysledky, nejprve u zkušebních záměsí

v ěerstvém a následně v zatvrdlém stavu. Tabulky jsou vždy doplněny sloupcovymi grafy a

dílčím vyhodnocením. Diplomant se p i vyhodnocení věnuje i vzá$emnému vztahu mezi
jednotlivymi namě enymi hodnotami. Vyhodnocení experiment a vyběr nejlepší receptury

provádí na základě optimalizačního vypočtu. V závěru práce srovnává vlastnosti optimální

receptury s komerčními tepelně izolaěními a sanaěními omítkami na trhu. Práce je

vypracována kvalitně a splnila všechny požadavky jejího zadéní. P es drobné typografické

chyby, které nijak nesnižují urove práce, hodnotím práci pozitivně stupněm:
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