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Předložená diplomová práce s názvem „Provozní náklady rodinných domů“ se zabývá 

zejména analýzou tepelně-technických parametrů rodinných domů a vzájemným srovnáním 

nákladů na jejich provoz s cílem navrhnout taková opatření, která by efektivně snížila jejich 

spotřebu energií. Zvolené téma studentka zajímavě rozvedla od pojmů a teoretické části 

k praktickým výpočtům a analýzám nasbíraných dat. Z hlediska stylizace a kompozice je 

práce velmi zdařilá a poutavá. Nosné téma je použitelné do praxe. 

Ve výpočtové části studentka zpracovávala průkazy energetické náročnosti na budovy 

stejného tvaru z let 1977, 1992 a 2004. Na každý z výpočtů aplikovala různé varianty návrhu 

na snížení energetické náročnosti budovy v podobě realizace kontaktního zateplovacího 

systému a výměny okenních výplní s následným vyhodnocením efektivnosti daného opatření 

a prosté návratnosti investice. Dle mého názoru měla být do návrhů zahrnuta i opatření, které 

by snížila prostup tepla střešních pláštů, který je z hlediska tepelného toku nejvíce namáhanou 

konstrukcí. V samotném závěru studentka porovnávala návratnost investice krytou vlastními 

náklady a z části financovanou dotačním programem zelená úsporám. Zde upozorňuji, že 

z důvodu stanovených podmínek programu NZU lze ve většině případů na zmiňované 

procenta podpory dosáhnout pouze  při použití druhotných opatření snižujících energetickou 

náročnosti objektu.  

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační 

práce, je zpracována na vysoké technické i kompoziční úrovni. Zvolené téma bude studentce 

platné i v budoucí praxi. 

Doplňující otázky: 

1) Jaká druhotná opatření lze využít ke snížení energetické náročnosti objektu? 

2) Jaká možná opatření byste mohla použít ke snížení prostupu tepla střešním pláštěm u 

řešených objektů? 

3) Jaké opatření ke snížení energetické náročnosti byste navrhla pro dům s přetrvávající 

vysokou vlhkostí obvodových konstrukcí a vnitřního prostoru? 
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