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Bakalářská práce s názvem ,'Vývoj HighTech polynremího záIjvkového systému" je

zaměÍena na vývoj nových materiálů, jejichž využiti nejen v oboru'stavebnictví je v této době

velice aktuální. Jedná se o Vysoce kvalitni matená|y vynikající poměrem pevností a
houŽevnatostí s minimálním smrštěním, dále pak vysokou chemickou odolností a tomu

odpovídající i dlouhodobou trvanlivostí.

Teoretická část práce shrnuje poznatky z odborné literatury, popisuje druhy a použiti

zálivkových hmot a jejich běžné vlastnosti. Dále je ttavržena metodika praktické části, která je

rozdělena do tří etap.

V praktické části, Etapě I autorka zpracovala přehled v současnosti některých pouŽívaných

polyrnerních zálivkových hmot. Popsany jsou ruzné druhy používartých pojivových materiálů

na polynemíbázi vč. jejich vlastností, ale také plniva a to jak pfirodním, tak uměle vyráběná

a velká část je věnována také možnému vyuŽití odpadních materiálů, jakožto druhotných

surovin.

V Etapě II je provedena definice požadavků na vlastnosti polymerních zá|tvkových hmot,

která vychází zpodminekrŮzných prumysl:ů a zároveíjsou uvedeny norÍny' dle kterých jsou

týo hmoty testovány.

EtapaIII je již věnována samotnému návrhu HighTech pol1rrnerního zálivkového systému,

pÍiěemž je navrženjeden pol1rrnemí materiál jako pojivo. Dále byla na základě provedené

optimalízace vybrána tři plniva z odpadnich materiálů a dvě plniva primární. Receptury se

odvíjí od poměru mísení pojiva : plniva v rozmezí 90 %o : I0 % až 40 %o : 60 oÁ v odstupu po

rc %. Y závěru etapy je proveden návrh předúpravy druhotných surovin a aplikace vyvinuté

hmoty.

Mezi nedostatky bakalářské práce patří především chybějící návaznost jednotlivých

kapitol, gramatické chyby a slovosled ve větách, stejně tak jako použtti nevhodného názl,u

některých kapitol vzhledem k jejich obsahu. Dalším nedostatkem je nepřesné uvedení odkazů

na literaturu a chyby v jejím Seznamu

Bakalářskou práci tedy hodnotím známkol Cl2.
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