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Diplomová práce s ni2vem ,,Výoj pokroČilých zdicich prvků pro nízkoenergetické a

pasivní stavby" řeší aktuální problematiku výoje nových zdicích materiálů a techrrologií pro

výstavbu konstrukcí s velmi dobými tepelně izolačními vlastnostmi. Cílem práce byl návrh

zdicích tvarovek a jednoduché technologie výstavby pro výstavbu jednovrstvého zdiva
s ekvivalentní hodnotou součinitele tepelné vodivosti nižší než 0'08 W.m_r.K_]. Vyvinutý
systém by měl vykazovat také dobré mechanické vlastnosti.

Diplomant v úvodní části práce provedl literámí rešerši a průzkum trhu a na základě

získaných inťormací se rozhodl pro využití PUR pěny v praktické části diplomové práce. Na
základé 1iž citovaného průzkumu trhu lybral celkem 23 PUR pěn dostupných v ČR na

stavebním trhu. Z těchto PUR pěn vyhotovil zkušební vzorky a provedl na nich stanovení

klíčových vlastností z pohledu jejich využití ve zdicích prvcích. Získané výsledky vyhodnotil

správně metodou multikriteriálního srovnání a zvolil nejvhodněji PUR pěnu pro následující

ověřovací zkoušky na fragmentech zdiva a pro stanovení tepelných vlastností. V případě

multikriteriálního srovnání by bylo vhodné v práci vice popsat rozhodovací proces. Následně

byla navržena vhodná aplikace PUR pěny a technologie návrhu výstavby konstrukce. Tato

část by také mohla být poněkud obsáhlejší. V závěru práce bylo na fragmentech konstrukce

ověřeno, že navržená technologie umožní výstavbu konstrukce se srovnatelnými tepelně

izolačními vlastnostmi a výrazně lepšími mechanickými vlastnostmi ve srovnání s výstavbou

z klasických keramických tvarovek vyplněných minerální vlnou zděných na tenkovrstvou

maltu. Bylo by vhodné zaŤadiÍ Íaké srovnání s konstrukcí vyzděnou na zdicí pěnu DRYFIX.

Celkově je práce zpracovaná kvalitně a naplnila cile zadáni. obsahuje některé

typografické, pravopisné chyby a další drobné chyby (na straně 65 jsou například chybně

uvedeny j ednotky tepelného odporu). Týo chyby však nesniŽují význam práce a celkovou

kvalitu, proto práci hodnotím pozitivně stupněm
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