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Diplomová ptáce s názvem ,,Vyvoj pokročilych zdicích materiálri s integrovanou tepelnou

izolací" eší problematiku qvoje keramick ch zdicích tvarovek vypl ovanych PUR pěnou a

izolantem na báni PUR a EPS granulátu. Zdící tvarovky s integrovanou tepelnou izolací
p edstavují v současné době progresivní zdicí materiě , umož ující vystavbu stavebních

konstrukcí s velmi dobrymi tepelně izolačními vlastnostmi bez nutnosti dodatečného

zateplovaní. Technologie vypl ování keramickych tvarovek PUR pěnou na stavbě p edstavuje

také zajímavou technologii jednoduché v;istavby zdíva, pomocí níž je možné omezit mokré

procesy vystavby a eliminovat tepelné mosty v oblasti iožné spary zdicích prvkri.

Teoretická části diplomové práce se věnuje technologii v1iroby zdicích prvkri Se

zamě ením na pálené zdicí prvky s integrovanou tepelnou izolací. K teoretické části mám

drobnou qihradu, bylo by zďe vhodné uvést i skutečnosti tykající ze zprisobu vystavby
zďénych konstrukcí, v souvislosti se suchym zprisobem qistavby pomocí PUR Pěny, jehoŽ se
diplomovápráce tyká.

V praktické ěásti diplomové práce se diplomant věnuje jednak vypl ování
velkoobjemovych dutin keramick;ich tvarovek izolační PUR pěnou (pro diplomovou práci

byly zvoleny trubičkové pěny od komerčních vyrobc ) a dále vypl ování dutin tvarovek
pomocí sypké směsi PUR a EPS granulátu.

Pozitivně hodnotím komplexní vyhodnocení chování PUR pěn s následnou aplikací
vysledk p i vypl ování keramickych tvarovek a provedení zkoušek a vypoětri na vyplněnych
tvarovkách. Na zékladě dosaženych vysledkri a proveden;ich cenov;ich kalkulacílze oěekávat,

žeby tato technologie vystavby konstrukcí mohla nqít reálné uplatnění ve stavební praxi.

Vysledky t kající se práce se směsí PUR granulátu a odpadního EPS Ize považovat za
pozitivní, aLe pro jejich praktické využití by bylo nutné pokračovat v dalším qzkumu a

zdokonalení technologie pojení granulátu. Vypl ování dutin tvarovek sypk;im gtanulátem na

stavbě se nejeví jako p íliš reálné vzhledem k velmi nízké objemové hmotnosti granulátu.

Celkově lze konstatovat, že diplomant splnil všechny požadavky zadání práce. P es drobné

nep esnosti, hodnotím prácípozitivně stupněm:

Klasifikaéní stupe ECTS: B/I,5
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Klas. stupe ECTS A B c D E F
Číselná klasifikace I 1,5 2 )5 3 4


