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Ve své diplomové práci se diplomant zabývá stále aktuálnějším tématem -
Nízkoenergetická výstavba. Diplomová práce je vypracována v rozsahu 86 stran a 11 stran
příloh představující konkrétní projekt řešený v této práci, výpočty součinitelů prostupu tepla,
rekapitulace rozpočtů a výpočty ročních nákladů na vytápění.

Hlavním cílem diplomové práce
nízko energetické výstavby a ukázat jejich
výstavbou.

V teoretické části diplomant popisuje charakteristické vlastnosti nízkoenergetických
budova uvádí legislativu, která se k této problematice vztahuje. Diplomant také uvádí dotační
program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám, který je v poslední době velmi
aktuální a zabývá se také problematikou navrhování nízkoenergetických budova stanovením
jejich energetické bilance. V další části se diplomant věnuje problematice ekonomiky staveb,
obecně cenami ve stavebnictví a oceňováním nemovitostí, a také dobou návratnosti a
efektivností vložených prostředků.

bylo popsat nejnovější trendy v oblasti
dopady v oblasti cen ve srovnání s klasickou

V praktické části diplomant provedl hodnocení vybraného rodinného domu ve dvou
variantách. Jednou z variant je "klasický" dům, který splňuje požadované hodnoty na prostup
tepla konstrukcemi podle ČSN 73 0540-2 a druhou variantou je dům, který splňuje
doporučené hodnoty pro pasivní domy. Nejprve se diplomant zaměřil na součinitel prostupu
tepla obecně a z pohledů možností dosažení u obvodového zdiva. Dále uvádí charakteristiku
porovnávaných objektů a stanovuje jejich energetickou třídu. Energetická náročnost je
stanovena jako potřeba roční energie na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé
vody a osvětlení. Výpočet energetické náročnosti diplomant provedl pomocí programu Hestia
VIVID 5. Diplomant stanovil tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi u obou variant a
srovnal zjištěné hodnoty, provedl také ekonomické srovnání obou variant z pohledu
vynaložených vícenákladů a doby návratnosti. V závěru práce diplomant uvedl také
environrnentální přínos pasivní výstavby.

Z diplomové práce je zřejmé, že diplomant věnoval dostatek času k prostudování
odborné literatury související s danou problematikou aje schopen získané teoretické poznatky
implementovat do praktické části své práce. Diplomová práce je zpracována pečlivě, působí
kompaktním dojmem při plném respektování šíře zadání, je přehledná, logicky strukturovaná
a jasným závěrem. Po stylistické a grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni.
Diplomová práce je zpracována dle zadání VŠKP a lze nalézt citace a odkazy na použitou
literaturu.



Diplomovou práci hodnotím velmi kladně a doporučuji k obhajobě.
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Číselná klasifikace 1 1.5 2 2,5 3 4


