
HoDNoCENÍ VEDoUCÍHo DIPLoMovÉ pnÁcn

Autor diplomové práce:

Vedoucí diplomové ptáce'.

Bc. Karel Mikulica

prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Tématem hodnocené diplomové práceje porovnání technických vlastností a ruzných

technologií pokládky stavebních hmot pro konstrukce podlah s vyuŽitím tepelně ízolaěnich
vlastností. Cílem práce bylo sestavit přehled rizných stavebních lehkých konstrukčních

materiálů pro vodorovné konstrukce a moŽných konstrukcí podlah hlavně pro obyné stavby,

dále porovnání rŮzných systémů jak z hlediska technických parametrů, tak i ekonomického

porovnání.

Práce je velmi obsáhlá, je zpracována na I20 stranách. Záklaďní teoretické poznatky
jsou zpracovžny v úvodních 44 stranách. Následuje část' která není klasická experimentální,

aIe vycházi z praktických sestav, které jsou v praxi realizované.

Grafická úroveň práceje velmi dobrá. Práce obsahuje mnoho příkladů zpÍaxe, tabulky

a obtázky jsou přehledně popsány a oznaěeny.

V teoretické části jsou cenná shrnutí překladů ízolačtích materiálů využivaných pro

vodorovné podlahové konstrukce, včetně vyčíslení spotřeby energií na vj'robu 1m3 izolačních
materiálů.

V praktické ěásti jsou uvedeny recepfury rŮzných lehkých stavebních hmot, zejména

pěnobetonů, které se velmi dobře hodí pro monolitické tepelně izolačni podlahové desky.

Kjednotlivým recepturám jsou uvedeny jak mechanické vlastnosti' tak i tepelně izo|ačni

vlastnosti. Velmi zajimavéje porovnání objemových hmotností, pevností a součinitele tepelné

vodivosti v čase pro jednotlivé materiály. Hlavní přínos práce vidím v blízkém spojení

s praxí, které je významné v kapitolách 8 a 9, kde jsou i zajimavá ekonomická porovnání

nákladů na dopravu a pokládku.

Y závěru prácejsou navrženy rťzné skladby tepelně ízolačnich podlah pro ruzné účely
použttí od prumyslových objektů po obytné budovy, včetně variant zohledňujících kročejový

útlum a následné cenové porovnání.

Práce je velmi přehledně zpracována a souborně přináší

technických vlastností rtuných skladeb tepelně izolačních podlah.

Práci hodnoti. Známkou A/1.
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