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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Poruchy kontaktních zateplovacích systémů 
Jméno autora: Mandel Filip 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K122 – Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Lukáš Tichý 
Pracoviště oponenta práce: Arcibiskupství pražské, stavební odbor 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené zadání „Poruchy kontaktních zateplovacích systémů“ je stále aktuálním tématem hned z několika důvodů. 
Zateplování budov, které je jedním ze způsobů snížení energetické náročnosti budov, tvoří nezanedbatelné procenty 
stavební produkce, dále je zde fakt, že se stále zvyšují požadavky na tepelný odpor stavebních konstrukcí, a vzniká tak 
potřeba aplikace dalšího zateplovacího systému na dříve realizovaný zateplovací systém a v neposlední řadě je zde 
skutečnost, že tyto práce jsou ve vysokém procentu prováděny nedostatečně kvalifikovanými pracovníky. Z uvedených 
důvodů považuji zadávání této problematiky ke zpracování bakalářské práce za velmi přínosné. 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání diplomové práce považuji za splněné, vybrané téma je řešeno v plné šíři a zabývá se postupně rozdělením 
jednotlivých systémů, dále práce řeší jednotlivé vlastnosti, které jsou u ETICS hodnoceny, zabývá se technologií provádění 
ETICS a také parametry a vlastnostmi jednotlivých komponentů tohoto systému. V práci je zpracována rovněž problematika 
zdvojení ETICS, zásady navrhování zdvojených systémů, diagnostika vad a poruch a konkrétní příklady z praxe. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení je správný a respektuje zadání bakalářské práce. Práce je přehledná, zpracovaná logicky a 
systematicky. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň zpracovaných výstupů je velmi dobrá a odpovídá úrovni absolventa bakalářského studijního oboru fakulty 
stavební. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je po formální stránce vypracována správně a nevykazuje žádné zásadní nedostatky, několik překlepů lze 
přičítat spíše určité nepozornosti. Za poněkud nešťastné považuji užití obratů „dýchající materiál“ a „nedýchající materiál“ 
na str. 30, které lze jistě v odborné práci uchopit vhodněji. Grafické zpracování je jednotné a celkový dojem je dobrý. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
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zvyklostmi a normami. 
Autor bakalářské práce při zpracování využil široké spektrum zdrojů, jednak odbornou literaturu, dále také nejrůznější zdroje 
dostupné na internetu a firemní materiály výrobců systémů ETICS. Velmi kladně hodnotím také samostatný seznam právních 
předpisů a norem, kde jsou uvedeny jak naše národní technické normy, tak evropské technické normy EN zavedené do 
soustavy ČSN. Nechybí však ani dokumenty ETA a ETAG směřující k harmonizaci této problematiky, neboť harmonizovaná 
technická norma EN nebyla dosud pro problematiku ETICS vydána, byť úsilí o její vydání trvá již řadu let. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
S ohledem na aktuálnost zpracovávané problematiky je předložená bakalářská práce zajímavým shrnutím. Absolvent touto 
bakalářskou prací prokázal orientaci v části oboru, se kterou se po dokončení studia s největší pravděpodobností bude 
opakovaně setkávat. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Při obhajobě doporučuji diskutovat šířeji problematiku snižování energetické náročnosti zejména stávajících 
budov bez omezení na ETICS. Možné dotazy jsou následující: 
 
Jaké stavební úpravy a opatření je možné využít pro snížení energetické náročnosti stávajících budov? 
 
Jaká rizika přináší například výměna výplní otvorů a aplikace ETICS u stávajících budov? Jak lze tato rizika 
eliminovat? 
 
Na straně 15. je uvedeno, že desky z fenolické pěny jsou vhodné pro provětrávané fasády. Faktor difuzního 
odporu fenolické pěny je μ = 35. Faktor difuzního odporu minerální vlny, která je nejčastěji používaným 
materiálem pro provětrávané fasády je μ = 1 až 2. Existuje spojitost mezi vhodností izolantu pro provětrávanou 
fasádu a faktorem difuzního odporu? Používá se např. EPS pro provětrávané fasády? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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