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P edloŽená diplomová práce s názvem ,,Vyvoj pokroěilych zďicich materiálri

s integrovanou tepelnou izďrací" se věnuje tématu qivoje zdicích prvkťr pro obvodové pláště

budov s vysok;imi užitnymi vlastnostmi. Cílem práce bylo jednak vyvinout technologii

qiroby zďicích tvarovek s velmi dobrymi tepelně izolaěními vlastnostmi a jednoduchou

technologií v1istavby a dále vyvoj zdicích tvarovek s integrovanou tepelně ízolaěni vyplní na

bázi druhotn;ich surovin.

Teoretická část diplomové práce je věnovaná . legislativním požaďavkrim v oblasti

obvodovych plášt'ri budov a požadavkrim na vlastnosti zďicich materiálri. Dále pak se

diplomant věnuje vyvoji v oblasti zďtcích materiál pro obvodové konstrukce a vyrobě

pálen;ich zdicích prvkťr s integrovanou tepelnou izolací. Teoretickou část uzavírá kapitola

věnovaná materiál m pro integrovanou tepelnou izolaci. Tato kapitola (kapitola č. 6) by

mohla lépe navazovat na kapitolu pÍeďchozí (kapitola č. 5) a popis vybran;ich tepelně

izolaěních materiálti by měl brt proveden více z pohledu jejich uplatnění ve zdicích

tvarovkách.

Praktická ěást diplomové práce zaěíná kapitolou věnovanou metodice práce a zkušebním

vzorkrim. Dále je díplomová práce rozdělena na dvě části, znichž je jedna část věnovaná

práci s trubičkov;imi PUR pěnami a druhá část se sypkou směsí PUR granulátu a polystyrenu

EPS. První část věnovaná trubiěkovym pěnám je zpracována velmi dob e a p ehledně.

Vysledky jsou uvedeny v tabulkách a grafech. Dílčí vysledky získané na laboratorních

vzorcích PUR pěn vyly verifikovány na vyplněn;ich keramick;ich tvarovkách PUR pěnou

pomocí praktick;ich mě ení a vypočtu tepeln; ch vlastností. Y zixéru této části práce je

provedeno i cenové zhodnocení.

Druhá ěást tykající se práci se sypkou směsí PUR granulátu a polystyrenu je poněkud méně

p ehledn á a ptoIínaJí se zde v; sledky stanoven é na laboratorních vzorcích p ipravenych ve

formách a v;isledky u keramick ch tvarovek vyplněn; ch izolantem.

Závět práce je věnován shrnutí dosaženych v; sledk a formulaci závěru využitelnych ve

stavební praxi. Celkově lze konstatovat, že je práce vypracována kvalitně a splnila všechny

požadavky jejího zadiní. P es drobné vytky, kÍeré nijak nesniŽují rirove práce, hodnotím

ptáci pozitivně stupněm :
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