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Pan Josef Šenk předl ož1l baka|áÍskou práci s názvem ',Vývoj lehčené podlahoviny

z pórovitych betonů nabázi odpadních surovin". Ve své práci zaměŤil na lehčené stavební

materiály pro vyrobu podlah. CeIápráce se řídí přehlednou metodikou, jejíž sled je vcelé
práci dodržen a vhodně naznačuje logický postup celé bakalářské práce.

Cílem práce bylo provést rešerši v oblasti lehčených stavebních hmot, zejména pak

ana|yzovat trh s lehčenjrrni podlahovinami' dále prozkoumat možnost využití někteých
druhotných surovin. V práci byly vybrány vhodné suroviny pro kombinaci vylehčení a z nich
byly sestaveny receptury směsí pro výobu lehčených podlah, které byly podrobeny

laboratorním zkouškám pro stanovení základních fyzikálně-mechanických vlastností. Na
závěr bylo provedeno ekonomické zhodnocení.

V teoretické části práce jsou zevrubně popsány rtnné druhy vylehčení stavebních

materiálů, podrobný popis je věnován lehčenýn podlahám dostupnym na našem i světovém

trhu. Autor se zabývámatiály používanými pro vyrobu podlahových systémů a řeší možnosti

vylehčení stavebních látek. Práce dále analyzovala možností kombinace právě přímého a
nepřímého vylehčení. Týy kapitoly jsou vhodně zptacovány a nenacházím v nich žádné

závažné chyby nebo opomenutí.

V praktické části jsou nejdříve přehledně popsána použitá plniva a aditiva, dále je

uveden výčet a popis zkoušek prováděných na vzorcich dle norem čsx. oate student

v souladu se zadáním své bakalářské práce navrhuje několik recepfur směsí kombinujících
přímé a nepřímé vylehčení a také srovnávací referenční recepturu. V následující ěásti autor

uvádí výsledky zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností v tabulkách a přehledných

grafech, jejichž obsahpodrobněpopisuje. Vprovedenézávěrečnó diskuzi autor dává výsledky
jednotlivých měření do kontexfu s přibliŽnou cenou směsí a tvoří závěry o vhodnosti ruzných

sloŽení směsi.

Práci Ize výknout snad jen částečnou typografickou neohrabanost týkající se zejména

úpravy graťi a tabulek, drobné překlepy ěi nepřesnosti, které však nesnižují celkovou úroveň
práce. Autor splnil všechny body zadání a lze mu tedy vyslovit absolutorium a hodnotím

stupněm A/1.
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