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V diplomové práci autor řeší popis stávajícího stavu konstrukčního detailu ploché střechy 

bytového domu, představující tepelný most. Výpočtovými metodami na 2D a 3D modelech 

konstrukcí dokládá teplotní a vlhkostní poměry, z kterých vyhodnocuje, zda daný 

konstrukční detail splňuje či nesplňuje požadavky ČSN. 

Dále je na těchto detailech proveden nový výpočet s variantním zateplením různými 

materiály tepelné izolace v různých tloušťkách. Ve výsledcích výpočtů v 2D a 3D 

teplotním poli je následně doloženo zlepšení zejména vnitřní povrchové teploty a 

vlhkostních parametrů. 

Připomínky oponenta 

 Z jakého důvodu byla ve výpočtu stávajícího stavu stěnové konstrukce použita hodnota 

korekce na součinitel prostupu tepla 0,020 W/m2.K. S jakou hodnotou korekce byl 

proveden výpočet stávajícího stavu střešní konstrukce? 

 Jak byl zohledněn vliv vlhkosti materiálů ve skladbě ploché střechy a stěny. Byla zjištěna 

skutečná vlhkost laboratorním měřením? 

 Objasněte výsledek výpočtu záporné lineární vazby návaznosti stávající stěny na střechu 

= -0,267 W/(m.K), Jaké okrajové podmínky byly zadány ve výpočtu. 

 Popsat technologický postup pokládání parotěsné PE fólie a parotěsné vrstvy s asfaltových 

pásů, vč. přípravy podkladu, provedení spojů fólie, volba kotvících prvků. Jaký je vliv 

kotvení na parotěsnou vrstvu? 

 Jak byl zohledněn vliv vlhkosti tepelně izolačních materiálů (EPS, minerální vlny, XPS, 

PUR)?, 

 U návrhu zateplení v pasivním standardu jsou dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla 

u střechy U=0,156 W/(m2.K), u stěny U=0,186 W/(m2.K). Toto jsou doporučené hodnoty 

dle tepelné normy. Jaké jsou doporučené hodnot „U“ pro pasivní domy dle ČSN 

730540/2011 pro konstrukce plochých střech a obvodových stěn? Jaké jsou vhodné 

materiály teplených izolací pro tyto budovy a jaké tloušťky splňují tyto hodnoty. 

 Proč nebyla použita na zateplení ploché střechy použita např. varianta skladby inverzní 

střechy nebo DUO střechy. Popište a zhodnoťte vhodnost těchto variant. 

 Zhodnoťte ekonomickou vhodnost jednotlivých variant zateplení.   



Vyhodnocení      

Celkově je diplomová práce zpracovaná precizně s řadou zpracovaných detailů a 

výpočtových modelů. Je zde snaha o poukázání na význam eliminace teplených mostů, které 

mají vliv na vnitřní povrchovou teplotu konstrukcí a ovlivňují celkovou energetickou 

náročnost objektu. 
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