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Bakalářská práce s nžuvem: ,,MoŽnosti aplikace potěru ta zaolejovaný nebo vlhký beton"

zabývajicí se vývojem podlahového systému na silikátové bázi je rozdělena do dvanácti

kapitol. Dělením ptáce do kapitol není jasně cl'nrakteizována část teoretická a část

experimentální (praktická).

V první ěásti práce autor shrnuje současný stav problematiky prumyslových podlah ve světě a

ČR, včetně druhů prumyslových podlah. V kapitole ó je autorem zpracována rozsáhlá studie

degradace podkladních betonů v ruzných typech provozů v ČR. Ziskané informace nejsou

v práci vhodně zohledněny a není tedy jasný cíl, ktery mělbý diagnostikou v terénu dosaŽen.

Následující kapitola ó.4 shrnuje jIž známé technologie přípravy podkladního betonu před

aplikací podlahového potěru a zcela opomíná problematiku zaolejovaného a vlhkého

podkladu, která je předmětem bakalářské práce. Práce je zaměřena na podlahové potěry

v obecné rovině a opomíná její zaměření. Kapitola 8.2 obsahuje rozsáhlou literámí rešerši

druhotných surovin vhodných do vícevrstvých podlahových systémů. Chybí logická
návaznost jednotlivých kapitol a chybí jasně a přehledně formulovaný cíl.

V kapitole 9 je metodika zkoušení polymer-cementového potěru v rtnných expozičních

prostředích. Autor uvádi, že na základě literámí rešerše byly odvozeny receptury vyvíjeného

pol5rrner-cementového potěru. Celkově bylo odvozeno šest receptur' u kterých byly ověřeny

ýzlkáIně mechanické vlastnosti. V práci chybí metodika vývoje (odvození) polymer-

cementového potěru a není tedy jasné, podle jakého vzoÍce byly jednotlivé receptury

odvozeny.

Cílem práce bylo stanovit receptunr s pevností v tlaku min. 80 MPa. Tento cíl práce byl
naplněn. Výstupy jsou zpracovány do přehledných a jednotných tabulek a grafii a jasně

shmují dosaŽené výsledky.

Práce obsahuje nedostatky, jako je nevhodná kompozice vět, chybný slovosled a pravopisné

chyby. Seznam použité literatury (kapitola 6.1) je nejednotně sestaven a neodpovídá

příslušným normám (citace internetových zdrojů nejsou úplné a chybí některé náležitosti). Je

zde í řada odborných nesrovnalostí, stejně jako formáIní zpracování bakalářské práce

výazuje vady.
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