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Práce je aktuální a souvisí s výzkumným zaměřením ústavu, konkrétně 
projektem FR-TI3/742 - Systém lehčených hmot pro dokončování staveb s druhotnými 
surovinami.  Má spíše praktický charakter a jejím cílem je vývoj lehčeného suchého 
potěrového materiálu se samonivelační funkcí.   

Práce má 69 stran a je rozdělena na část teoretickou a praktickou. 
V teoretické části jsou shromážděny informace a poznatky o lehčených a samonivelačních 
materiálech, uvedeny možnosti vylehčení stavebních materiálů. Jsou zde zmíněny dosavadní 
poznatky o samonivelačních podlahových hmotách, jejich druhy, principy samonivelace, 
způsoby uložení a složky hmot. K této části nemám zásadních připomínek. 

 K praktické části mám tyto připomínky: Postrádám v jednotlivých 
recepturách granulometrické rozdělení plniv- zejména písku, mletého a drceného vápence. 
Dále pak přesná typová označení jednotlivých modifikátorů v recepturách a také údaje o 
množství záměsové vody. Nebyly také uvedeny podrobnější údaje o způsobu přípravy - 
způsobu, intenzitě a délce míchání a odležení. Domnívám se také, že byla opomenuta 
jakákoliv stanovení nebo ověření tokových vlastností, sedimentační stability při simulovaném 
ukládání hotové hmoty, adheze k podkladu, smrštění a průběhu smrštění. V recepturách 
nejsou obsaženy některé základní přísady samonivelačních hmot, jako jsou regulátory 
viskozity, hlinitanový cement, či jiný akcelerátor nebo jejich kombinace. V textu jsou odkazy 
[18] [19], které nejsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů na straně 65. Dávkování přísad 
Tylovis EP 28 a Hostapuru OSB překračuje velmi výrazně doporučená maxima. 

Celkově lze konstatovat, že zpracovatel zadaný úkol splnil. Práce je 
zpracována přehledně. Výsledky jsou dle mého názoru s přihlédnutím na výše uvedené 
připomínky v prezentované podobě problematicky využitelné v praxi. Vyžadovaly by zcela 
určitě další a rozsáhlejší experimenty.  
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