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Bakalářská ptáce byla zpracována na téma ,,Komplexní podlahový systém pro extrémní

podmínky expozice", kladla si za cil navrhnout Vysoce odolný potěr dosahující pevnosti

v tlaku minimálně 80 MPa a ověřit jej spolu s odpovídajícím adhezním můstkem. Práce byla

řešena s vyuŽitím infrastruktury Centra AdMaS a v souladu s řešením projektu TA ČR.

V teoretické části bakalářské práce byl proveden rozsáhlý pruzkum v současnosti

nabízených podlahových systémů, a to jak v České republice, tak zahraničí. Tento pruzkum

trhu hodnotím velmi kladně zejména z důvodu ověření konkurenceschopnosti vyvíjeného
podlahového systému. Na základě tuzemské t zahraniční literatury byla také vypracována

rešerše poznatků problematiky prumyslových podlah. Zvláštni pozornost byla věnována

především surovinám pro podlahové systémy, oceňuji také, že byl přehled primárních surovin

doplněn surovinami druhotnými, které lze použit při návrhu vysokohodnotného potěru jako

příměsi. Pro nalezení vhodných součástí podlahového systému byly srovnány základní
parametry tuzemských produktů. Bakalář tato kritéria hodnotil komplexně, do srovnání

zahrnul jak zásaďní ťyzlkáIně mechanické parametry, tak i cenu produktů. Dále byly navrženy

receptury pro potěr, kteý by bylo vzhledem ke své očekávané pevnosti v tlaku
(min. 80 MPa)' moŽno označitjako vysokopevnostní.

V experimentální části bakalářské práce byly dle navrŽené metodiky zkoušeny základní
parametry potěru. Z výsledků lze konstatovat, že by] také dodrŽen cíl bakalářské práce -

nalezení receptury splňující podmínky pro vysokopevnostní potěr vhodný pro podlahy

v extrémních podmínkách. Spolu s navrŽeným potěrem bakaláÍ také nalezl vhodný adhezni

můstek, který zajišt'uje dostatečnou přilnavost potěru k betonovému podkladu. V rámci

experimentální části práce bakalář projevil samostatnost a dokázal využit znalosti nabyté

během studia.

Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré grafické a jazykové úrovni, výsledky jsou

přehledně shromáŽděny do tabulek a grafii. Doporučuji se započatým výzkumem pokračovat

v diplomové práci. K bakalářské práci nemám žádné připomínky a hodnotím ji známkou N7.
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