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Samotná koncepce zadání práce s názvem Experimentální ověření fotokatalytického

působení Tioz v betonech je nadčasová, jelikož fotokatalýza a nanotechnologie obecně

v současnosti hledají cesty k uplatnění na trhu. Proto je nutno prohlubovat informační

základnu nejen o samotných materiálech, ale i o potenciálech jejich praktických v1užití

v různých sekÍorech průmyslu.

Diplomová práce je zpracována celkem na 114 str. Autorka pečlivě zpracovala dostupné

informace, v teoretické části se pustila do rozsáhlé rešerše charakterizující současný stav

vyvoje v oblasti pouŽívání fotokatalýických materiálů ve stavebnictví, se zaměřením na

betonové stavitelswí v tuzemsku i zahran1čí' Zároveň osvětlila princip fotokatalýzy, uvedla

základní vlastnosti fotokatalyzátorů na bé;ziTio2 a jejich aplikační vlastnosti. Provedla výčet

testovacích metod pro prokazování fotokatalytické účinnosti dle platných standardů a noťem.

Její práce tak nemalým dílem přispívá k rozvoji nového vědního oboru - nanotechnologie' kdy

se její dílčí fenomén fotokatalýza dostává i do sektoru ýroby stavebních hmot.

V experimentální části byly prakticky ověřeny mechanicko-fyzikální vlastnosti

sekundárních nátěrů (nástřiků) s různým obsahem fotokatalýicky aktivní příměsi. Na

základních 13-ti recepturáchbyla provedena přídržnost k povrchu, vodotěsnost, propustnost

vodních par, odolnost proti působení mrazu a CHRL a odolnost proti výtazným teplotním

změnám' Soubor těchto provedených zkoušek a přehledných grafických qýstupů prokázal, Že

diplomantka se orientuje v problematice povrchových úprav betonových konstrukcí,

samostatně pouŽívá řadu přístrojové techniky a opírá se o celou řadu citovaných publikací

českých i zahraničních autoru. Z hlediska úplné komplexnosti vyhodnocení experimentu

autorka v závěru provedla navíc i vyhodnocení metodou párového srovnání'

Pro další vědeckou práci autorce doporučuji autorce vyhnout se hodnocení statistických

vlastností termínem ,,nejoptimálějšf', i přes tuto čistě formální vytku neměním svŮ1názor, Že

jde o velmi zdařilou práci s hmatatelným vědeckým i praktickým přínosem, což dokládám

niže uvedeným hodnocením.
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