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Popis práce:

V předložené diplomové práci je řešena problematika tepelně izolaČních a sanaČních omÍtek

s využitím lehkého kameniva na bázi skelného reryklátu. Jedná se o aKuální problematiku, která

souvisí s udržite|ným roar'ojem stavebních hmot, protože se jedná o velmi lehké materiály s velmi

dobnými tepelně izolačními vlastnoďmi. Práce je přehledně zpracována, a to jak teoretická Část, tak

praktická část. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou logicky Členěny a wájemně na sebe navazují a

souvisí s danou problematikou, Kerou se diplomová práce zab,ývá, Teoretická Část práce je věnována

nejen samotným omítkám, ale také legislativě, která je nezbytnou souČástÍ. Přehledně je zpracováno

rozdělení omítek z několika pohledů, včetně používaných materiálŮ se zaměřením na pěnové sklo.

Dále je pozornoď věnována tepelně izolačním omítkám. V praktické části jsou pak navženy

omítkové směsi, na ktených byly stanoveny požadované parametry a dostatečně popisují navžené

omítkové směsi.

Hodnocení práce:

Komentář k bodům 1, až 5,:

po odborné stránce je práce zpracována velmi dobře, v teoretické Části sejedná o komplexní shrnutí

řešené problematiky. praktická část přináší mnoho zajímarných výsledkŮ a poukazuje na moŽnosti,

jak cíleně upravovat složení omítkorných směsí pro jejich optimalizaci z hlediska konkrétní aplikace.

Velmi oceňuji zkoušení navžených omítek při reálné aplikaci na zed'. FormálnÍ, grafická a jazyková

úprava práce vykazuje drobné nedostatky, které Gak nesnižují lolalitu a rozsah provedené práce,

,q)c
o
-o

,9
l}oT,
c6

.0.)

§oo

o,3
oE
ó)z.

1. Odborná úroveň práce D n !
2. Vhodnost použitých metod a postupů x !

! x !
4. Formální rafická a a a D x ! D

5. Splnění požadavků zadání práce x ! ! D
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3. wužití odborné literatury a práce s ní D



Připomínky a dotazy k práci:

Doporučil bych sjednoťt formátování a styl odrážek v teoretické části, dále pak pň citování více

zdrojů literatury v textu správně uvádět citované zdroje (bez závorek mezi jednotliuimi zdroji

literatury). Dále bych doporučil více dbát na provázání obrázků s textem, není patrná jejich

návaznost k textu. Odkazy na obrázky, tabulky Či grafi7 by měly stylisticky zapadat do textu a

odpovídat skloňování textu, např, str, 79.

ávér:
Diplomová práce splňuje všechny požadované náležitosti, a to jak po obsahové, tak i po odborné

stránce. Zadání práce a vytyčené cíle byly splněny a správně byly odvozeny také dílčí i celkové závěry
předložené diplomové práce, včetně rozsáhlé diskuze dosažených uisledků,
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