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Diplomová páce se zabývá problematikou zťšeni odolno§ti povrchu betonu proti
působení vody a neádoucim proievům sprejeni na betonových plochách.

V úvodu přáce je Zp.acován přehled typů pohledolich betonů. Jsou na.atačeny
způsoby dosažení různých úpiav v čerswém i ve ztvrdlém sta\'u, Dále jsou popsány bednící
systémy a odformovaci prosaedky s uvedenim jejich vhodnosti plo různé podmínky.

Je zpracován přehled komerčních inrpregnačnich prosťedků pro por,Ťchy betonu
vystaveíých poÝětrnostnim vlivům a přehled plosťedků, ktere chiání betonové plochy proti
trval,,"m následkům způsobených sprej ery,

Pro experimeúty si studentka zajistila Ťadu vzorků komerčních produktů a podle
doporučení technických listůje aplikovala na betonové vzorky, Provedenými zkouškami pak
zjišt'ovala účinnost těchto produktů.

Při pořovnání anti$aífiti systémů t).to aplikovala na belonové desky vyrobené pro
tento účel. Nanesené barvy pak odsŤaiovala postupy dle výrobce i opakovaně a porovnávala
prakické i ekonomické aspekty každého systémir.

studerrtka se práci věnovala svědomitě a aktjvně si rryhiedávala informační zdroje.
Těchto zdroje rryužila v hojné míře především v teorctické části. Práci v}tváiela sfudentka
samostatně a pravid€lně konzultovala nejen dosažené výsledky. ale i vznikajicí textovou část-
poňdila řadu fotodoLumentace.

Dosažené výsledky presentovala přehlednou formou v tabulkách i grafech, Dopinila
takó ekonomicLé srovnáni jťdnol li\ j ch řešeni.

Kritické pňponínky směiuji k chybějícímu grafu u hodnocení impregnačních nátěru a
neduslednému vlužití technických termínů.

Text pfiíce je srozuínitelný. pieklepy a ch,vby §e nevysk)tuji_

Dotaz k obhajobě: Lze podle provedených zkoušek doporučit připravek proti graiitti
na plochy s rr|k;im rizikem znečistění z polrledu nákladů i pracnosti omliváni?



Výsledky této práa€ doporučuji k obinjobě- Tyto produkty nebyly Ý posledrú dotĚ
hodnoceny. Jeho ávěry mohou b}t pŤínosné pro projektanty a potencionální uávatele.

Předloženou diplomovou pn{ci doporučuii k obhajobě a hodnotim ji

v€lmi dobř€
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