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P edložená diplomová práce s názvem ,,Vyvoj tepelně izolačních materiálri na bázi
p írodních vlákeno' Se věnuje aktuálnímu tématu vyvoje tepelně izolačních materiálri ze

snadno obnoviteln;ich surovinovych zdroj . Yyznarn této práce lze pozitivně hodnotit

p edevším s ohledem napožadavky směrnice EU č. 2010l3IlEU, a dáIe s ohledem na snahu o

snižování emisí Coz p i qirobě stavebních materiálri a vystavbě stavebních konstrukcí.

Diplomantka se v práci zanětila Ia problematiku modifikace negativních vlastností
tepelně izolačních materiálri na bilzi p írodních Yláken, a to na snížení nasákavosti,

navlhavosti těchto materiáIr| a dále na zlepšení jejich reakce na ohe . V rivodu práce provedla

diplomantka velmi rozsáhlou rešerši v oblasti qiroby tepelně izolačních materiál na bází
p írodních vláken a dále v oblasti modifikace jejich vlastností. Jako pozitivní hodnotím, že

diplomantka pro svoji rešerši vyuŽi|a relativně velké množství zahraničních odborn;fch člankri
a publikací. Na záklaďé provedené rešerše diplomantka zvolila chemické p ípravky a postupy

pro jejích aplikaci na vybrané zástupce p írodních tepelně izolačních materiálri.

V vodu praktické části diplomové práce je uvedena metodika práce, včetně p ehledného

grafického diagramu. Dále jsou zde uvedeny podrobné postupy provádění jednotlivych

laboratorních mě ení. Další ěást práce je věnována popisu zkušebních vzorkri a pollžitych
chemick;ich p ípravkri pro modifikaci vláken izolací. Následuje kapítola popisující zptisob

p ípravy zkušebních vzork a jednotlivé receptury. Dále jsou v práci uvedeny jednotlivé

namě ené hodnoty. Ty jsou uvedeny p ehledně v tabulkách a grafech. Závěr práceje věnován

diskuzi qisledkri a formulaci obecn; ch závěr&. Ve většině p ípadri jsou v diskuzi v;isledky
velmi dob e interpretovány. Diplomantka se zatrryšIí i nad méně uspokojir.ymi v;isledky,
kterych bylo dosaženo p i použití některych riprav. Mírnou v;itku bych měl k vyhodnocení
tepelně izolaěních vlastností zkušebních vzork , kdy poslední odstavec na straně 71 mírně
proti ečí p edchozímu textu, kde je uvedeno, že ,,skoro všechna hydrofobizaění ošet ení

(kromě vodního skla _ vzorek VS a VSHH) p íznivě ovlivnila hodnoty souěinitele tepelné

vodivosti ve vlhkém stavu.oo. V závěru práce je dále provedeno celkové shrnutí dosaženych

v sledkri a srovnání vlastností modifikovanych izolantri na bázi p írodních vláken se

syntetick;imi izolaěními materiály na stavebním trhu. Práce je vypracována kvalitně a splnila
všechny požadavky jejího zadéní. P es drobné chyby, které nijak nesnižují urove práce,

hodnotím práci pozitivně stupněm:
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