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Předložená diplomová práce na téma „Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních 
fóliových izolací“ je zaměřena na studium vlastností tepelně-reflexních izolací pro novodobé 
stavební konstrukce a byla vypracovaná na pracovišti ústavu stavebních hmot, fakultě 
stavební VUT v Brně. 

Předložená práce diplomanta je věnována problematice vybraných užitných vlastností 
tepelného izolantu na bázi fóliových izolací. Cílem práce je nejen popis jevů, které souvisejí s 
mechanismy šíření tepla tepelně-izolačním souvrstvím, ale také přehled experimentálních 
metod pro stanovení tepelně izolačních vlastností souvrství a studium metody pro zjištění 
součinitele prostupu tepla.  

Práce obsahuje 100 stran textu a 8 stran příloh, v nichž je použito 28 obrázků a 36 tabulek. 
Praktická část, popisující sestavení měřicí aparatury, měřené průběhy a výsledky měření, 
zaujímá celkem 70 stran z uvedeného textového rozsahu (27,7% rozsahu práce tvoří 
teoretická část, 64,8 % tvoří experimentální část a 7,4% rozsahu tvoří přílohy). 

Diplomant vymezuje nejen obecnou problematiku šíření měření izolačními látkami, dále 
uvádí způsoby měření tepelné vodivosti izolantů a tepelné vodivosti, samostatně sestavil 
měřicí zařízení pro měření součinitele přestupu tepla fóliovými vrstvami, které využil pro 
měření dostupných tepelně-izolačních souvrství tepelně-reflexních izolací. 

S ohledem na stále zvyšující se užívání progresivních materiálů, které zásadním způsobem 
ovlivňují fyzikální parametry staveb, jeví se potřeba ověřování součinitele tepelné vodivosti 
jako nanejvýš aktuální. Zanedbání těchto projevů může vést v některých případech ke 
znehodnocení parametrů stavebního díla, ve kterém byly tepelně-izolační materiály použity. 

Z textu diplomní práce vyplývá, že zabudováním stavebních materiálů ve stavbách se 
přináší některé výhody, které souvisí zejména s materiálovou úsporou surovinových zdrojů i 
úsporou tzv. šedé energie pro jejich výrobu. Tento trend rozvoje tepelně-reflexních izolací je 
zcela v souladu se současným trendem ve stavebnictví z hlediska udržitelného rozvoje výroby 
tepelných izolantů. 

Předložená diplomová práce splnila stanovené cíle, jsou v ní uvedeny poznatky důležité 
pro další rozvoj metodiky měření tepelně-izolační schopnosti i poznatky pro stavební praxi. 
Přínos diplomní práce spočívá především v poznatcích při reálném ověřování této novodobé 
izolace. Diplomní práce je s ohledem na zadané téma zpracována adekvátně, rozsah práce a 
její členění odpovídá obvyklým požadavkům. Diplomovou práci pana Bc. Petra Šota 
hodnotím 
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