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P edložená bakala ská práce s názvem ,,Studium chování p írodních tepelně izolaěních
materiál " se věnuje problematice vyroby tepelně izolačních materiál ze
snadnoobnovitelnych surovinor.ych zdroj ri a studiu j ej ich vlastno stí.

Teoretická ěást bakalá ské práce je věnována tepelné ochraně budov a jejich vystavby, se
zamě ením na problematiku tepelně izolaěních materiálri na bázi snadnoobnoviteln;ich
surovinovych zdrojri pochazejících ze zemědělství. Vehi pozitivně hodnotím skutečnost, že
bakalďka využívala pro provádění rešerše i zabraniční odborné zdroje. Celkově je rešerše
provedena velmi kvalitně a jsou zďe uvedeny klíčové skuteěnosti z ob|asti energetické
náročnosti v;iroby stavebních materiálri (primárnívázané energie lPEIla emise CozlGWP/).

Praktická část bakalrá ské práce se věnuje problematice možností snížení ceny vstupních
surovin a snížení emisí Coz p i vrobě tepelně izolačních materiálri na bázi obnoviteln; ch
surovinovych zdroji pocházejících ze zemědělství. Konkrétně se jednalo o vě ení vlivu
kvality vstupní suroviny (z pohledu její p edripravy) na vysledné vlastnosti izolant
vyroben;ich metodou termického pojení. Diplomantka ově ila vlastnosti rťnn izolant
vyroben;ich zt ech druh vstupní suroviny, která pocházela ze stejného zdroje (ze stejné
sklizně lnu olejného), ale jednotlivé typy suroviny byly p edupraveny ruzně niíroěnym
zp sobem.

V práci je uvedena velká taďa praktickych qisledkri proveden;fch experiment , ze kterych
vyplyvá, že je možné vypustit některé kroky ripravy suroviny , čímž dojde ke snížení
vyrobních naklad , spot eby energie i ke snížení emisí Coz. Drobnou v;itku mám ke grafu ě.

17, kde je na ose Y uvedena vlhkost v poměrném tvaru, nikoli v procentech, jak je uvedeno
v popisu osy.

Celkově hodnotím práci pozitivně. Bakala ská ptáce nevykazqe žádné zásadní nedostatky
a bakalá ka splnila zadánípráce.P es drobné typografické chyby, které nijak nesnižují rirove
práce, hodnotím práci pozitivně stupněm:

Klasifikační stupe ECTS: A/1
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Klasifikační stupnice

Klas. stupe ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4
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