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Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním: 
Diplomová práce řeší komplexní projekt novostavby nízkoenergetického rodinného domu. 
Základem práce je projektová dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, návrh a 
posouzení tří variant zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a návrh nuceného větrání s 
rekuperací. Součástí práce je průkaz energetické náročnosti budovy a porovnání variantních 
řešení vytápění a přípravy teplé vody. 

Obsah diplomové práce je v souladu se zadáním. 
 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí: 
Práce je rozdělená na projektovou část, návrh a posouzení 3 variant zdrojů tepla pro vytápění 
a ohřev teplé vody a Průkaz energetické náročnosti budovy. Struktura a návaznost 
jednotlivých částí odpovídají zadání práce. 

 
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
V projektové části je navržen nízkoenergetický rodinný dům a jeho technické zařízení: zdroj 
tepla na vytápění a přípravu teplé vody a nucené větrání s rekuperací. Projektová část 
odpovídá legislativním požadavkům, chybí však zpracování typických detailů. Koncepce 
řešení budovy a jejího technického zařízení odpovídá současným požadavkům, s důrazem na 
nízkou energetickou náročnost.  
 
 
Připomínky a náměty do diskuse: 
Práce je zpracována v souladu se zadáním.  
Připomínky: 

- str. 1: vedoucí diplomové práce je uveden jako vedoucí bakalářské práce. 
- str. 14: u konstrukcí přilehlých k zemině se nesmí vliv zeminy zahrnout do součinitele 

prostupu tepla pro hodnocení konstrukcí (U s vlivem zeminy = 0,118, U bez vlivu 
zeminy = 0,152). 

- tabulky str. 15 a 17: hodnoty U pro pasivní domy nejsou požadované, ale doporučené 
- chybí výkres typických detailů 



- chybí posouzení kritických míst (tepelných mostů a vazeb) z hlediska činitelů prostupu 
tepla a vnitřních povrchových teplot 

- Průkaz energetické náročnosti budovy: Zatřídění budovy z hlediska neobnovitelné 
primární energie do třídy E je nepřípustné ! 
Chybí protokol k PENB ! 

 
Přínos práce a možnost využití jejích výsledků: 
Diplomová práce ukazuje, jaké jsou možnosti vytápění a přípravy TV u nízkoenergetických 
domů a tyto možnosti mezi sebou porovnává. To může být vodítkem pro zájemce o tento typ 
výstavby při jejich rozhodování. 

 
 
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.  
Přílohy jsou dostatečně podrobné, chybí však rozkreslené typické detaily. K jazykové stránce 
nemám připomínky. 
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