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PředIoŽená práce diplomanta Bc. Jakuba Hlawiczky je zaměřena na studium

změn vlastností polymery modifikovaných cementových malt (PMM) v závislosti na

ošetřovacích podmínkách, a to zejména během prvních 28 dnů. Práce je rozdělena
na část teoretickou a praktickou, celkem má 67 Stran. V práci je uveden seznam
pouŽité literatury' kteý obsahuje 42 položek'

V krátkém úvodu diplomant zmiňuje základní vlastnosti m|at a důvody vedoucí
k jejich modifikaci moderními polymerními přísadami.

Teoretická část je zaměřena zejména na popis vývoje a vlastností polymery

modifikovaných malt. Pozornost je zaměřena na spolupůsobení hydratujícího
portlandského cementu a polymerní přísady, včetně problematiky tvorby polymerního

filmu. Diplomant popisuje Výrobu a vtastnosti kopolymeru ethylenu a vinylacetátu
(kopolymer EVA). Je zde mimo jiné popsán mechanismus vytvrzování dle tzv.

,,Integrovaného modelu ohama-Beeldens-Van Gemert", kteni je výsledkem
dlouholeté spolupráce japonské a belgické výzkumné skupiny.

Na základě poznatků získaných při zpracování teoretické části navrhl diplomant

metodiku experimentáln ích prací a etapizaci prací. Etapizace prací je vhodně
graficky znázorněna. První etapa je zaměřena na stanovení vhodného vodního

součinitele a studium provzd ušň ujícího účinku polymerní přísady u čerstvé malty

v závistosti na zvoleném dávkování. V rámci druhé etapy byla vyrobena zkušební
tělesa z ma|t testovaných v první etapě, která byla uloŽena v různých ošetřovacích
podmínkách a po 7 dnech byla provedena fyzikálně-mechanická stanovení' Třetí

a čtvriá etapa byla zaměřena na sledování vlastností PMM uloŽených v různých

ošetřovacích podmínkách a pomocí studia mikrostruktury (REM) také na sledovánÍ

tvorby po|ymerního filmu. Ve čtvrté etapě bylo zařazeno mimo jiné také sledování
objemových změn během uloŽení PMM v definovaných ošetřovacích podmínkách
(včetně kombinace ošetřovacích podmínek). Získané výsledky diplomant vhodně
porovnává s výsledky publikovanými V odborné literatuře. Vzhledem výsledkům
dosaŽeným v přechozích etapách zařadil diplomant jako poslední, tj. pátou etapu,

kalorimetrické měření' které slouží k objasnění vlivu polymerní přísady na kinetiku

hydratační reakce portlandského cementu. Poslední kapitola praktické části je
věnována shrnutí dosaŽených výsledků a doporučení pro stavební praxi.



V závěru diplomové práce jsou jasně a srozumitelně popsány dosaŽené výsledky,

které dokladují, Že diplomant prckázal schopnost danou problematiku řešit teoreticky

i prakticky.

Závérem lze konstatovat, Že diplomant zcela splnil zadání diplomové práce'
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