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Bakalařská práce na téma ,,Studium vlhkostních poměru po aplikaci kontaktního

zatep|ovacího systému ETICS" byla vypracovaná na ústavu stavebních hmot, fakultě stavební

VUT v Brně. Text práce je rcz|oženna 53. stranách včetně souvisejících grafu a tabulek.

Teoretická část je zpracována na 38. stranách je věnována užití vnějšího kontaktního

zateplovacího systému ETICS (Extemal Thermal Insulation Composite System), neboť se

vzrůstajícím počtem zrealizovaných zateplovacích systémů narustá i četnost případů, kdy je

povrch fasády zasaženporostem mikroorganismů. Napadení se může objevit brzy po dokončení

zatep|ení a maže se stát vážným estetickým problémem, který je z pohledu investora

neakceptovatelný. Růst řas na fasádách s vnějším zateplením je podmíněn přítomnou vlhkostí

kvůli nočnímu podchlazení povrchu až na teplotu rosného bodu vzduchu a následnou

kondenzací vodních paÍ napovrchu fasády při vyzařování tepla fasádním povrchem protijasné

noční obloze. MnoŽství vody' které se tímto způsobem vnese na povrch fasády, není velké,

přesto však pravidelné opakování povrchové kondenzace může podmínit vhodné vlhkostní

podmínky pro vegetaci řas.

Praktické část je vypracována na 15. stranách. V této části práce se student zabýval

experimenty' které mají charakterizovat vlastnosti povrchových materiálů kontaktních

zatep|ovacích systémů ve vztahu k problematice řešené v této práci, zejména problému

kondenzace vzdušné vlhkosti za jasných chladných nocí. E'xperimentálně byla zkoušena

nasákavost materiálu vzorků povrchových vrstev a také byla stanovenavyzaŤovací schopnost

_ spektrální emisivita vzorků. Konkrétní výsledky měření jsou v práci uvedeny tabulkami.

Předložená bakalářská práce studenta Robina Ševčíků je věnována problematice studia

tepelně_izolačního účinku ETICS a jeho citlivosti k povrchové kondenzaci. Rozvoj ETICS je

v souladu se zásadami ve stavebnictví z hlediska udržitelného rozvoje staveb. Pozitivním

přínosem bakalářské práce je přehled sledovaných vlastností vybraných omítkových směsí

minerálních, akrylátových, silikátových, silikonsilikátových a silikonových pro vyuŽití na

fasádách domů.

VypracovanábakaláŤská práce představuje kvalitní výstup k provedené rešerši zvoleného

tématu a s navazujícími fyzikálními vlastnostmi, které proměřil v experimentální části práce,

práce představuje ucelený souhrn informací ohledně povrchové kondenzace na systémech

ETICS. Bakalářskou práci Robina Ševčíků, také s ohledem na hloubku zpracovánítématu, jeho

iniciativnost i píli během přípravy textu a celkový přístup při zpracování zadaného tématu

práce, hodnotím
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