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Autorka zvolila v současné době diskutovanou problematiku trvale udržitelné výstavby, 
spočívající v hledání ekologických stavebních materiálů, snižování primární energie, emisí 
CO2 a SO2, nakládání s odpady a recyklovatelnosti materiálů. 

Po stránce metodické je práce vyhovující. Struktura práce je logická a přehledná. Práce 
není zatížena překlepy či gramatickými chybami. 

Cílovou skupinou by mohli být jak stavebníci váhající nad volbou stavebního materiálu pro 
výstavbu rodinného domu, tak odborná veřejnost z řad architektů, projektantů či stavitelů s 
nedostatkem zkušeností s přírodními materiály.  

Práce kvalitně popisuje principy přírodního stavitelství a základní rozdíly proti konvečním 
stavbám. Konstrukční řešení jednotlivých staveb  je dostatečně a přehledně popsáno.  

Z hlediska technologického bych doplnil srovnání délky výstavby. U přírodních staveb její 
provázanost na roční období a výrazně delší montážní práce a technologické přestávky. Výše 
uvedené je zmíněno jen pro zajištění slaměných balíků. 

V kapitole 8.2 kalkulace slaměné izolace se mi zdá rozporuplné stanovení ceny pro stěnu, 
střechu a podlahu. Uvedená cena střechy 159 Kč/m2 je výrazně nižší než cena stěny 665 
Kč/m2 i cena podlahy 331 Kč/m2. Při porovnání se stěnou je argumentem vyšší pracnost. U 
podlahy je uvedena nižší pracnost, přesto vyšší cena? 

V kapitole 6.3 Cena pořízení dřeva, tabulka 8 - Porovnání ceny pořízení materiálů 
dřevěných a průmyslově vyráběných, se mi zdá cena obvodové konstrukce lehkého dřevěného 
skeletového systému  4500-600 Kč/m2 vysoká. Možná zde byla myšlena cena za m3 řeziva. 

Přes výše uvedené rozpory práci považuji za velmi zdařilou. Téma stanovení ceny 
přírodních materiálů je poměrně složitou záležitostí s vlivy, které do konvenčního stavitelství 
příliš nezasahují a jsou těžko předvídatelné. Rozsah i forma zpracování je kvalitní. 
Doporučuji proto k ústní obhajobě s hodnocením výborně.  
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