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Bakalářská práce s názvem ,,Vývoj vakuových izolací ve stavebnictvi a jejiph možné

uplatnění" se zabývá aktuální problematikou'qývoje nových pokročilých stavebních materiálů

pro zateplování stavebních konstrukcí.

Problematika qývoje nových pokročilých izolačních materiálů je v současné době,

s ohledem na stále přísnější požadavky v oblasti tepelné ochrany budov' velmi významná.
Vakuové izolace patří v současné době mezi nejprogresivnější izolaění materiály, přičemŽ

cílem práce bylo ověřit možnost v1llžití alternativních surovin pro výrobu těchto izolací, ěimž

by mělo dojít ke snížení jejich energetické náročnosti, emisí Co2 při jejich ýrobě a

v konečném důsledku také ke sníženijejich ceny.

Bakalařská práce se v úvodu věnuje po teoretické stránce problematice tepelné ochrany

budov a problematice vakuových ízo|aci. Bakalářka velmi dobře čerpá z odborných publikací
v této oblasti azabývá se problematickými oblastmi výroby apoužiti těchto materiálů

Y závěru teoretické části bakalářka výipovává potenciálně zajimavé suroviny pro vývoj

alternativních j ádrový ch ízolací pro výrobu vakuových izolačních p anelů.

V praktické části bakalářka ověřuje vlastnosti prototypově vyrobeného alternativního

izolantu dodatečně laboratorně upraveného na rŮzné objemové hmotnosti. Na tomto izolantu
stanovuje klíčové vlastnosti z pohledu předpokládaného využití izolantu v oblasti vakuových
izoIací. Týo vlastnosti jsou v závěru vyhodnoceny a jsou znich \TVoZeny celkové závěry

r,yrrŽitelnosti izolantů v oblasti vakuových izolací, a dále pak možné využítí vakuových
izolací v konstrukcích a prumyslu.

Práce je po obsahové strránce zptacovéna komplexně a bakalářka postupovala samostatně a

logicky. Vyskyují se však zďe ěasté překlepy a drobné chyby (především typografické).

Celkově bakalářská práce naplnila zadání, a přes některé výše uvedené chyby a nepřesnosti

(které však nijak nesniŽují ýznampráce) práci hodnotím kladně stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: A/1
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