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Diplomant měl za úkol zpracovat teoretickou práci. Tato diplomová práce se zabývá  

porovnáním  konstrukčních  řešení  provádění tepelných izolací a detailů plochých  střech  z  

hlediska  tepelné  techniky.  Poukazuje  na  možná konstrukční řešení z hlediska  umístění  

tepelných  izolací  v  ploché  střeše. Ukazuje zde, jaké jsou možnosti materiálového řešení a 

výhody i nevýhody jednotlivých izolačních materiálů. V aplikační části se zabývá návrhy 

nových  skladeb  a  optimalizací vybraného detailu pro konkrétní vybranou střechu staršího 

bytového domu v Brně, kde také provedl stavební průzkum. Bylo vypracováno a zhodnoceno 

několik variant řešení detailů dle navrženého tepelného izolantu. Pro posouzení  byly  využity  

výpočtové  programy TEPLO, AREA, CUBE3D.   

Jako podklad použil vedoucím zadané vybrané „kritické“ detaily střechy, které jsou reálné 

pro bytové stavby (zateplení římsy, vtoku, atiky atp.), které namodeloval a posoudil i ve 3D 

dle závazných ČSN v oboru tepelná technika staveb. V práci se diplomant zabývá historií – 

vývojem požadavků tepelné techniky na střechy a řeší podrobně velmi kritický detail 

zateplení římsy s návazností na navazující zateplení stěny a střechy. Vytvořil konkurenční 

varianty plánovaného zateplení střechy pro Společenství vlastníků a poukázal na 

nedostatečnost tohoto návrhu, že sice vyhovuje současné ČSN, ale není to nejekonomičtější 

návrh s ohledem na tl. zateplení a s výhledem na rok 2020 a budovy s téměř nulovou 

spotřebou. 

Diplomant svůj úkol splnil a prokázal, že vysoké teoretické poznatky, získané během 

studia na fakultě dokáže aplikovat v teoretické vlastní práci. Prokázal, že se dovede orientovat 

v dostupných softvérech, odborné literatuře, v legislativě, nových stavebních materiálech a v 

technologii provádění prací. Poznatky, získané v průběhu studia, je schopen aplikovat jak při 

celkové koncepci práce, tak při vlastním řešení stavebních konstrukcí.  

      Vzhledem k uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím k přístupu diplomanta ke studiu 

hodnotím diplomovou práci, vypracovanou diplomantem klasifikačním stupněm. 
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