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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant  _______________Bc. Vojtěch Smutný _______________________________ 

Vedoucí  __________________Stanislav Šťastník_________________________________ 

Diplomní práce pana Bc. Vojtěcha Smutného na téma „Ověření možností pro zvýšení tepelně-
izolační schopnosti pěnových plastů“ byla vypracovaná na školícím pracovišti ústavu 
stavebních hmot, fakultě stavební VUT v Brně. 

Předložená práce doktoranda je věnována problematice vybraných užitných vlastností 
pěnového polystyrénu jako tepelného izolantu pro ETICS. Cílem práce je nejen popis jevů, 
které souvisejí s mechanismy šíření tepla vypěněnými plasty, ale také přehled používaných 
experimentálních metod pro stanovení tepelně izolačních vlastností izolantů a studium 
metody pro zjištění teplotní kontrakce s porovnáním výsledků vybraných druhů pěnového 
polystyrénu, neboť se v průběhu řešení praktické části diplomní práce ukázal tento parametr 
významný. 

Diplomant vymezuje obecnou problematiku měření tepelné vodivosti, samostatně sestavil 
měřicí zařízení pro měření teplotní kontrakce podle vlastního návrhu, a to na základě 
výpočtového ověření reálných podmínek působících na ETICS. S ohledem na stále zvyšující 
se užívání progresivních materiálů, které zásadním způsobem ovlivňují fyzikální parametry 
staveb, jeví se potřeba ověřování součinitele tepelné vodivosti i délkové teplotní kontrakce 
jako nanejvýš aktuální. Zanedbání těchto projevů může vést v některých případech ke 
znehodnocení parametrů stavebního díla, ve kterém byly tepelně-izolační materiály použity. 

Diplomová práce má celkem 66 stran včetně tabulek a grafů. Obsahuje teoretickou část s 
definicemi a rešerší souvisejících fyzikálních parametrů. Diplomantovi nelze upřít píli, 
samostatnost při provádění numerických simulací, při návrhu, sestavení a ověření měřicí 
schopnosti měřidla délkové roztažnosti i schopnost interpretace dosažených výsledků. U 
výsledků fyzikálních veličin mohly být uvedeny údaje o nejistotách měření sledovaných 
parametrů, což však implikuje předpoklad existence statisticky dostatečně robustních 
výsledků. 

Předložená diplomová práce splnila stanovené cíle, jsou v ní uvedeny poznatky důležité pro 
další rozvoj metodiky měření délkové teplotní kontrakce i poznatky pro stavební praxi. Přínos 
diplomní práce spočívá především v reálném ověřování experimentálních postupů měření 
délkové teplotní kontrakce izolačních materiálů. Diplomní práce je s ohledem na zadané téma 
zpracována adekvátně, rozsah práce a její členění odpovídá obvyklým požadavkům. 
Diplomovou práci pana Bc. Vojtěcha Smutného hodnotím 
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