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 Bakalářská práce pana M. Svobody je zaměřena na studium vlivu materiálových vlastností 

použitých staviv a konstrukčních systémů na tepelné chování obytné budovy. Předložená práce 

zaujímá 69 stran textu, které zahrnují 13 obrázků, 6 grafů, 10 tabulek a 3 strany příloh. Obsah 

práce je věnován studiu stavebně-energetických koncepcí budov za podmínek působení teplotních 

klimatických vlivů a tepelné stabilitě budov za solárního zatížení tepelnými zisky osluněného 

pláště obytných budov. V práci jsou shrnuty fyzikální poznatky o šíření tepelné energie, používání 

tepelně-izolačních materiálů i jejich fyzikálním vlastnostem ve vztahu ke stavebním konstrukcím. 

Hlavní náplň práce tvoří přehled tepelně-technických vlastností stavebních materiálů, 

které po zabudování do stavby předurčují tepelné projevy stavebních konstrukcí při reálném 

provozu obytných budov v podmínkách klimatu ČR. Materiálová koncepce obvodových stěn 

budov se do dnešního stavu vývoje ustálila na používání konstrukčních materiálů v nosných 

prvcích a montáž vnějšího kontaktního zateplovacího systému, kterým se redukují tepelné ztráty 

do okolí. Podle stavu opláštění je nutné se věnovat i zatěžovacím vlivům, zejména osluněním, 

neboť letní tepelné zisky jsou významnou položkou z hlediska letní tepelné ochrany budov. 

 Bakalářská práce obsahuje potřebnou analýzu zadané problematiky, hloubku studia 

související parametrů i zdůvodnění dalších důležitých vlastností konstrukcí pro objasnění vlivu 

posuzovaných částí objektu. Bakalářská práce svým obsahem pokrývá všechny body zadání 

práce, v níž jsou poznatky shrnuty přehledně, jasně i v logických souvislostech. Zpracovatel 

prokázal velmi dobrou orientaci ve stavebně - fyzikální problematice stavebních materiálů, 

potřebné znalosti také o ostatních stavebních materiálech používaných pro stavbu, které využil při 

numerickém modelování chování vybraného návrhu řadového rodinného domu. Také projevil 

potřebný přehled při používání softwarových podpůrných prostředků. V práci uvedené poznatky 

mají obecný charakter a mohou být bezprostředně využity pro navrhování konkrétního stavebního 

objektu, což nesporně předurčuje význam pro praxi. V bakalářské práci byly také nastíněny 

některé možnosti úprav obvodových stěn navrhovaného domu, zejména v souvislosti s vysokým 

solárním ziskem jižně orientovaných ploch. 

 Bakalářskou práci pana M. Svobody „Studium vlivu materiálových vlastností použitých 

staviv a konstrukčních systémů na tepelné chování budov“, vzhledem ke svědomitému zpracování 

studované problematiky, jeho samostatnosti i důslednosti při řešení tématu, včetně přístupu při 

posouzení „pasivních faktorů“, ji hodnotím klasifikačním stupněm: 
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