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Bc. Josef Šenk zpracoval diplomovou práci s názvem ,,Vj.voj nového druhu lehčeného

podlahového potěru se samonivelační funkcí". Diplomová práce je zaměÍena na vývoj nových

lehčených potěru z odpadních surovin na bázi pěnobetonu se samonivelační funkcí. Cílem
práce bylo vyvinout takový materiál, který bude možné skladovat ve formě suché směsi

v pýlích či silech k pouŽití přímo na stavbě jen s přidáním vody. Práce je přehledně rozdělena

do devíti kapitol.

Po úvodu, kde autor stručně nastiňuje problematiku podlah, je stanoven cíl, který

koresponduj e se zadáním a vyjmenovává dtúežtté body, které bude obsahovat diplomová

práce.

Třetí kapitola je věnována podrobné metodice diplomové práce. Metodika je vypracována

přehledně. Ve třech etapách podrobně popisuje' jak na sebe všechny části řešení diplomové

práce navazuji. ZaŤazeni této kapitoly hned za cíl diplomové práce hodnotím kladně, stejně

jako zpracování metodiky, která hned na úvod ukazuje náplň celé diplomové práce.

V následujících třech kapitolách je teoreticky Zptacovaná problematika vylehčování

stavebních materiálů a podlahových systémů a samonivelačních podlahových materiálů.

V poslední kapitole teoretické části Se autor věnuje problematice aditiv, zejména

plastifikátorů' provzdušňovacích a zpomaluj ícím přísadám.

Šestá kapitola je věnována praktické části' V této kapitole jsou shrnuty všechny poznatky

zjištěné v pruběhu praktických experimentu' Nejprve je zde popis prováděných zkoušek, dáIe

popis a výběr vhodných surovin. Jsou zde uvedeny receptury, které byly navrženy a
odzkoušeny. Receptury byly navrhovány podle pouŽitého plniva a přísad. V poslední fazi
experimentální části je ověřena dlouhodobá stabilita suchých směsí k určení jejich vhodnosti

ke skladování' Ce|á experimentální část je zpracována přehledně a chronologicky.

V další části je provedeno ekonomické zhodnocení receptur a jsou stanoveny náklady na

poŤizení surovin na jednu tunu směsi. Na ekonomické zhodnoceni navazuje optimalizace' kde

autor pomo cí optimali začního výpo čtu stanor,'uj e nej vho dněj ší recepturu.

K řešení diplomové práce autor přistupoval pečlivě a zodpovědně. Mnoho času věnoval

práci v laboratořích při vyrobě vzorků ajejich následném zkoušení' Byla prokázána schopnost

samostatně pracovat na zadaném tématu a výváŤet logické závěry vyplyvající z naměřených

výsledků. V práci by bylo možné se hlouběji zaměÍit na procesy probíhající ve vzorcích
potaŽmo na podrobnější popis zákonitostí vyplyvajicich z výsledků zkoušek v závislosti na

pouŽitých surovinách a jejich poměru. Zpracováni práce je chronologické a přehledné.



Práce je zpracována dobrou češtinou, přesto je možné najít několik drobných gramatických

a typografických chyb, překlepů a nepřesností. Grafické zpracováni metodiky a grafii by snad

mohlo bý obratnější, stejně jako některé popisy dějů v diskuzi. Týo nedostatky však nijak

nesniŽují kvalitu předkládan é práce.

Z tohoto důvodu navrhuji ohodnotit práci klasif,rkačním stupněm A/1'
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