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Baka|ářská práce na téma ,,Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí"
byla vypracovaná na ústavu stavebních hmot, fakultě stavební VUT v Bmě.
Text práce je rozložen na 46. stranách se 2' stranami tabulkovych příloh.

Teoretická část je zpracovánana 35 stranách je věnována legislativnimu rámci energetické
naročnosti staveb. Na trhu stavebních izolracije řada izolantů, znichž největší objem zaujimqi
ízolace z polystyrenu azminerální vlny. Nově lze natrhu nalézt i nové druhy izolaci, zejména
termoreflexní fóliové izolace. Tyto izolace se vyznačujívysokým tepelným odporem R a malou
tloušťkou izolace oproti klasickým materiálům. V principu využívajítepelné sálaní. SloŽí-li se
více vrstev hliníkových a bublinkových fólií, dostaneme vícevrstvou termoreflexní fóliovou

izolaci. Nejlepšíchvýsledků |ze dosáhnout, pokud Se izo|ace použije Ve spojení Se
vzduchovými mezerami. Sálání je dominantní formou tepelných ztrát v zimním období popř.

zisků v letním období.
U termoreflexních izo\ací jsou důležitéjejí dvě základní vlastnosti a to emisivita a
reflektance, které umožňujíznačně sníŽit sloŽku sálaní pobliž reflexního povrchu, což
jednoznaěně zlepšuje tepelně izďračni vlastnosti termoreflexnichizolací i vlastnosti vzduchu
Praktické část je vypracována na 12. stranách. V této části práce se studentka zabývá
metodami měření tepelně izolačníchvlastností tepelně-reflexních izolačníchfolií a prakticky
provádí měření reflektance několika druhů předloŽených vzorků
Předložená bakalářská práce studenta Karolíny Rauchfussové je věnována problematice
studia tepelně-izolačního účinkutepelných izolantů nabázi fóliových izolací. Rozvoj tepelněreflexních izo|ací je v souladu se zásadami ve stavebnictví z hlediska udržitelného rozvoje
tepelných izolantů. Pozitivním přínosem bakalářské práce je přehled vybraných konstrukčních
variant využitítepelně-reflexníchizo\ací ve stavbách pro použitíve fasádách domů a střechách.
Vypracovaná bakalářskápráce představuje kvalitní výstup k provedené rešeršizvoleného
tématu a s navazujícímiemisními vlastnostmi' které proměřila v experimentální části ptáce,

práce představuje ucelený souhrn informací ohledně tepelně-reflexních izolaci s praktickou
vyuŽitelností.
Bakalářskou práci Karolíny Rauchfussové, také s ohledem na hloubku zpracování tématu,
její iniciativnost, píli během přípravy textu a celkový přístup při zpracování zadaného tématu
práce, hodnotím
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