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Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním: 
Diplomová práce řeší revitalizaci panelového domu z hlediska energetických úspor na jeho 
provoz. Základem práce je projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, návrh 
nového zdroje pro vytápění a ohřev teplé vody vč. solárních kolektorů. Součástí práce je 
průkaz energetické náročnosti budovy a ekonomické vyhodnocení. 

Obsah diplomové práce je v souladu se zadáním. 
 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí: 
Práce je rozdělená na stavební část, tepelně technické a energetické výpočty, návrh nového 
zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody, návrh solárních kolektorů a Průkaz energetické 
náročnosti budovy. 

 
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
V souvislosti se stále větším důrazem na snižování energetické náročnosti budov je téma 
diplomové práce vysoce aktuální.  
V projektové části je navrženo zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, 
výměna zdroje tepla na vytápění a přípravu teplé vody a solární kolektory. Stavební řešení je 
zpracováno v souladu se zadáním a odpovídá legislativním požadavkům, chybí však 
rozkreslení typických detailů. Návrh opatření je podložen průkazem energetické náročnosti 
budovy a ekonomickým vyhodnocením. Koncepce navržených opatření odpovídá současným 
legislativním a normovým požadavkům na nízkou energetickou náročnost budovy. 
 
 
Připomínky a náměty do diskuse: 
Práce je zpracována v souladu se zadáním a v tomto směru k ní nemám zásadní výhrady.  
Připomínky: 

- v práci se často objevují obraty v 1. osobě množ. čísla – přitom je to práce individuální. 
- nikde není uvedeno, o jakou konstrukční panelovou soustavu se jedná – z hlediska 

revitalizace je to důležité ! 
- str. 2: příčně nosný systém nejsou jenom štíty, ale i vnitřní příčné nosné stěny. 



- str. 2: ekonomická tl. izolace je cca 150 až 200 mm, to bylo mnohokrát počítáno i 
publikováno – není tedy pravdou, že nemá smysl omezovat tl. tep. izolace  

- v práci se opakuje starší neplatná zkratka pro teplou vodu TUV – dnes TV 
- v příloze tep. tech. výpočty je uvedena tep. vodivost polystyrenu 0,032 – běžný bílý 

polystyren má tep. vodivost cca 0,037. 
- Průkaz energetické náročnosti budovy: V tabulce na str. 14 není provedena analýza 

technické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů – u větších změn se to 
vyžaduje. 

- dle mého soudu jsou investiční náklady na zateplení po jednotlivých tloušťkách 
podceněné (jsou zohledněny větší náklady např. na hmoždinky, dopravu, montáž apod. 
při větších tloušťkách ?) 

 
Přínos práce a možnost využití jejích výsledků: 
Diplomová práce využívá standardních návrhových a výpočtových postupů pro navrhování a 
hodnocení budov, v tomto směru nepřináší nové poznatky. Zajímavé a pro potenciální 
investory názorné je ekonomické porovnání různých tl. tepelných izolací, i když je 
diskutabilní správnost metodiky. 
 
 
Charakteristika výběru a využití studijních podkladů: 
Diplomant využil všech dostupných podkladů (norem a publikací). 

 
 
Hodnocení formální úpravy práce, jazykové úrovně a příloh: 
Formální úprava diplomové práce je dobrá, práce je zpracována přehledně a srozumitelně. 
Připomínky mám k jazykové úpravě – vyskytuje se řada gramatických i formálních chyb 
(např. chybí jednotky apod.). 
Přílohy jsou dostatečně podrobné, vč. výpočtových protokolů, které umožňují dodatečnou 
kontrolu získaných výsledků. Chybí však rozkreslení typických detailů (napojení tepelné 
izolace na navazující konstrukce apod.) 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji-nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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