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Předložená diplomová práce na téma ',ověření 
tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních

fóliových lzoLací" je věnována vysoce aktuálnímu tématu studiu vlastností tepelně-reflexních

izo|ací pro novodobé stavební konstrukce. Práce byla vypracovaná na ústavu stavebních

hmot' fakultě stavební VUT v Bmě pod vedením prof. RNDr. Ing. Stanislava Št'astníka, CSc'

Práce obsahuje 100 stran textu a 8 stran příloh, v nichžje použito 28 obrázků a 36 tabulek.

Praktická část, popisující sestavení měřicí aparatury, měřené pruběhy a výsledky měření,

zaujímácelkem 70 stran z uvedeného textového rozsahu.

Předložená práce diplomanta Bc. Petra Šota je věnována problematice studia tepelně-

izolačního účinku tepelných izolantů nabázi fóliových lzolací. Termoreflexní izolace mohou

bý vývořeny pouze tenkou folií nebo mohou bý tvořeny souvrstvím a dokáží při pouŽití

malých tlouštěk nahradit několikanásobně tlustší klasické tepelné izolace.Izolační schopnost

však závisí na mnoha dalších vlivech.

Ztextll diplomové práce vyplývá, že je řešen vysoce aktuální problém udrŽitelného rozvoje

pouŽívání novodobých staviv ve stavbách, které souvisí zejména s materiálovou úsporou

surovinových zdrojů i úsporou tzv. šedé energie pro jejich výrobu. Rozvoj tepelně-reflexních

izolacíje v souladu se souěasnými možnostmi ve stavebnictví z hlediska udrŽitelného rozvoje

výroby tepelných izolantů.

Pozitivním přínosem diplomové práce je přehled některých konstrukčních variant využití

tepelně_reflexních izo]'aci ve stavbách pro použití ve fasádách domů, střešních pláštích,

mohou byt pouŽity také v podlahách apod.

Podle údajů uvedených v diplomové práci vyplývá, že tepelně-reflexní izo|ace by mohly

být velmi dobrou altemativou pro náhradu klasických izolantů ve stavbách. Z technické

dokumentace je zřejmá široká třída možností pro aplikace tohoto materiálu. Nevyplývají však

bliŽší údaje o rychlosti materiálové degradace tepelného izolantu' odhadu Životnosti a cenové

naročnosti v porovnání s klasickými izolanty, coŽ nebylo cílem stanoveného studia materiálů

tohoto druhu.

V této souvislosti prosím o názot autora práce ohledně Životnosti zhotovených tepelně-

reflexních izolací, vymezení účinků degradačních projevů, nebot' internetové reference takové

údaje neuvádí.

Diplomní práce je s ohledem na zadané téma zpracována adekvátně, rozsah práce a jeji

členění odpovídá obvyklým poŽadavkům. Diplomovou práci pana Bc. Petra Šota hodnotím
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