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Předkládaná bakalářská práce s názvem ,,Studium tepelně vlhkostního chování materiálů

na bází přírodních a syntetických vláken" řeší aktuální problematiku studia chování tepelně

izolačních materiálů nabázi altemativních snadnoobnovitelných a druhotných surovin.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kdy bakalářka řešila v části teoretické

především problematiku tepelných izolantů na bázi přírodních a syntetických vláken a

způsoby jejich výroby. Tato část práce řeší také legislativní požadavky kladené na stavební

konstnrkce z pohledu izolaěních materiálů a problematiku transportu tepla a vlhkosti ve

struktuře izolaěnich materiálů. Zdebych měl drobnou výku k části 2.3.'týkqící se transportu

tepla ve struktuře vláknitých izolantů, která by mohla být obsáhlejší s návazností na nové

poznatky v této oblasti (vědecké odborné publikace).

Praktická část práce je potom zaměŤena na studium vlastností vybraných tepelných

izolantů na bázi přírodních a syntetických vláken pocházejících z prototypové výroby na

reálné výrobní lince. Výsledky jednotlivých zkoušek jsou přehledně vyhodnoceny a je zďe i
v části 10 uvedeno podrobné vyhodnocení. Práce obsahuje, v souladu s cíli práce, i
ekonomické vyhodnocení, které je, z hlediska celkového praktického význarnu práce, velmi

důleŽité. V praktické části jsou však v případě někteých grafir a tabulek chybně a nejednotně

uvedeny jednotky. Např. graf č. 2 a8 - chybnáveličinana ose Y, tabulky 9 a 10 - jiný zápis

veličin ve sloupcích 3a 4 a ve sloupci 5' V tabulce č. 5 není uvedeno, že se jedná o

jednočíselnou hodnotu zvukové pohltivosti. Práce obsahuje velké množství pravopisných a

typografických chyb.

Celkově lze však konstatovat, že práce splnila všechny poŽadavky jejího zadání. Přes výše

uvedené vytky, které nijak nesnižují úroveň práce, hodnotím prácipozitivně stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: B/],5
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Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B c D E F'

Číselná klasifikace 1 1.5 2 )5 J 4
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