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Popis prácel

V předložené práci je řešena velmi zajímává a aKuální problematika využití vláken ze

snadnoobnovitelných zdrojů a zdrojů, které využilvají druhotné suroviny. Teoretická Část práce je

věnována vláknům pro využiť ve stavebních materiálech, kde jsou detailně popsány vlastnosti
jednotliWch vláken a shrnutí poznatků ze zahraniční i tuzemské literatury. Dále je pozornost

věnována lehkému kamenivu na bázi pěnového skla, Keré bylo použito pro rnýrobu velmi lehkých

omítkorných směsí, kde byla využita studovaná vlákna. V praKické části je také provedena analýza

třináďi druhů vláken a rrýběr vhodných vláken pro pokačování při návrhu a rnýrobě zkuŠebních

omítkorních směsí. Sledován byl vliv druhu použitého vlákna na uýsledné vlastnosti omítkové

směsi.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce a ! ! !
2. vhodnost použitých metod a postupů X n n D

3, využití odborné literatury a práce s ní x ! ! t]

4. Formální grafická a jazyková úprava práce x ! ! !
5. Splnění požadavků zadání práce x D ! !

Komentář k bodům t. až 5.:

Diplomová práce vykazuje r4í,bornou odbornou úroveň, a to jak v teoretické, tak i v praktické Části,
práce je velmi přehledně a jasně zpracována, jednotlivé ěsti práce jsou logicky a srozumitelně

členěny. Zvolené postupy a metody byly vhodně voleny pro naplnění požadovaných cílů

v požadovaném rozsahu. Výborně je práce zpracována také po grafické a jazykové stránce.

Název práce: Možnosti využití vláken na bázi druhotných a
snadnoobnovitelných surovan při výrobě pokročilých
stavebních materiálů



Připomínky a dotary k prácil

k předložené diplomové práci nemám žádné připomínky ani dotazy, protože je zpracována velmi
pěkně,

Závér:

Diplomová práce splňuje všechny požadované odborné náležitosti. Zadání diplomové práce a v ní
vytyČené cíle byly splněny. Z dosažených uisledků byly zcela správně vyvozeny dí|čí i celkové
závěry PředloŽené diplomové práce, včetně jasně formulovaného rozsáhlého závěru, práce přináší
velmi zajímavé a cenné poznatky o chování studovaných vláken v omítkorných směsích. Celkově
diplomovou práci hodnotím jako rnýbornou.
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