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Hodnocená diplomová práce má název „Lehčené podlahy na bázi pěnobetonů a plynobetonů s 
využitím druhotných surovin“. Je zpracována v rozsahu 90 stran. Cílem práce bylo provést návrh 
lehčených stavebních hmot na bázi pěnobetonu a neautoklávovaného pórobetonu s možným 
využitím druhotných plniv a přírodních lehčených plniv, určených pro podlahové konstrukce.  

K vymezenému cíli je v teoretické části uveden souhrn teoretických poznatků týkajících se 
řešené problematiky. Jsou zde uvedeny základní informace o materiálech pro zhotovování 
funkčních a nášlapných vrstev podlahových konstrukcí s jejich členěním a dále se zaměřením na 
možnosti snížení jejich objemové hmotnosti. V této části práce postrádám rešerši zejména ze 
zahraničního výzkumu v oblasti lehčených hmot pro zhotovování podlah.  

Práce je metodicky členěna do čtyř etap. V první etapě byla provedena analýza možností 
vylehčení podlahových konstrukcí a hmot pro jejich zhotovování a výběrem surovin pro 
vylehčení hmot. Práce v druhé etapě se zabývaly experimentální tvorbou jednotlivých receptur 
vylehčených hmot s plynotvornými a pěnotvornými přísadami. Třetí etapa byla zaměřena na 
laboratorní odzkoušení jednotlivých materiálových variant, vytvořených v předchozí etapě. 
Čtvrtá etapa zahrnuje zkoušení parametrů, jmenovitě technologické vlastnosti – konzistence a 
fyzikálně mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a tahu za ohybu, objemová hmotnost, tvrdost 
povrchu) a také ekonomické srovnání jednotlivých variant. Bylo provedeno ověření výsledků po 
tříměsíční simulované expiraci vybraných suchých hmot. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách, 
grafech s uvedením komentářů a souvislostí. V závěru jsou pak shrnuty nejpodstatnější výstupy a 
zjištění s úvahami diplomanta o výběru optimálních receptur.  

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni - jasně a srozumitelně s logickou posloupností. 
Konstatuji, že byly splněny cíle, vymezené zadáním diplomové práce. K práci mám pouze 
připomínku týkající se ekonomického srovnávání receptur. Ceny pořízení pěnotvorných přísad 
Hostapur OSB a Tylovis EP 28 (výrobce SE Tylose Gmbh nikoliv Esolyt) neodpovídají 
skutečnosti a rozdíly mění ekonomická porovnání variant. Vzhledem k tomu, že uvedené 
připomínky nepovažuji za nikterak zásadní, práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
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