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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Energeticky efektivní přestavba zdravotnického zařízení Šumava v Českých 
Budějovicích 

Jméno autora: Bc. Jiří Krejčík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb (K124) 
Oponent práce: Ing.arch. Martin Augustin, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžaduje komplexní přístup ke zpracování práce, kdy jednotlivé položky zadání vytváří ucelený, vzájemně 
se ovlivňující systém opatření. Každá jednotlivá položka zadání tak má rozhodující vliv na výsledek celé práce. 
Charakter zadání také předpokládá  vysokou náročnost odvedené práce z hlediska kvantity. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Část zadání v položkách týkajících se energetických opatření je splněna buď pouze částečně, někdy i nedostatečně nebo 
vůbec: 
- absence návrhu energetických zdrojů nebo absence porovnání variant dosažené kvality vnitřního prostředí 
- použitá metodika hodnocení energetických úspor je nedostatečná a částečně chybná - vyvozené závěry jsou tudíž 
nerelevantní 
- eliminace přehřívání je velmi stručně popsána pouze koncepčně (kvalitně) nicméně chybí skutečný stavebně technický 
návrh, dopracované řešení a exaktní posouzení uvedených koncepcí 
- koncepce TZB je také v některých oblastech velmi stručně popsána pouze koncepčně (v oblasti vytápění nedostatečně)  a 
chybí kompletní dopracované řešení systémů a exaktní posouzení variant. 

 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Struktura práce naznačuje, že postup byl zvolen a připraven velmi vhodně s logickou a přehlednou strukturou, s přesně 
definovanými problémy. V úvodních částech odpovídá postup a navržená řešení velmi dobrému standardu, v celkové 
koncepci navržených architektonicko-stavebních opatření je výrazně nadprůměrný. 
 V postupujících kapitolách úroveň klesá jak z hlediska obsahového, tak z hlediska metodického, kdy se začínají v textu 
objevovat nedopracované teze nebo nedostatečně podložené, zavádějící i chybné metodické předpoklady, které 
pravděpodobně se snahou o časovou úsporu při zpracování práce vedly k problematickým, nedostatečným nebo zcela 
nesprávným závěrům. Nejvážněji se to projevuje v energetickém hodnocení navržených opatření, kde jsou porovnávány 
neporovnatelné hodnoty nebo nejsou uvedeny hodnoty standardně běžně uváděné. 
Konkrétní příklady nejvážnějších nedostatků:  
- v práci jsem nenalezl (nebo přehlédl?) porovnání výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA (KWh/m

2
.rok) 

pravděpodobně neuvedené(?) pro starý stav vůči uvedenému výpočtu pro stav nově navržený. Porovnání vypočtené potřeby 
nového stavu se skutečnou spotřebou starého stavu dle faktury z roku 2017 je metodicky chybné z řady samostatných 
důvodů (nesouměřitelnost osamoceného roku 2017 s klimadaty pro výpočet potřeb, není eliminován rozdíl vlivu chování 
skutečných uživatelů (faktura) a výpočtových předpokladů u výpočtu potřeb, a nejvážnější principiální pochybení je 
porovnávání vypočtené potřeby tepla na vytápění nového stavu (bez přípravy TV?) s hodnotou zahrnující také reálnou 
spotřebu tepla na přípravu TV starého stavu. 



 

2/4 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

- v práci je pominuto hodnocení z hlediska primární energie 
- absentuje přehledné porovnání průměrných součinitelů prostupu tepla Uem starého a nového stavu 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
V části koncepční je odborná úroveň práce velmi dobrá až výborná, v části stavebně konstrukční velmi dobrá až dobrá. 
V části rozpracování řešení tepelné techniky a vnitřního prostředí staveb je práce od částí dobrých až na samou hranici 
dostatečnosti. Zprůměrováním volím výše uvedené hodnocení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a logicky strukturovaná. Diplomant je ve vyjadřování pregnantní, používá uvolněný jazyk bez zbytečného 
formalismu nebo často používaných klišé, které by se snažilo jevit zdání odbornosti bez reálného obsahu. Toto je třeba 
hodnotit zvláště v současné době velmi kladně. Nedostatkem je použití firemních názvů výrobků  („…Kingspan…“) místo 
specifikace pouze materiálové podstaty nezbytné pro zamýšlenou funkci v projektu bez ohledu na výrobce („desky 
z fenolické pěny“) nebo také občasné stylistické neobratnosti, které kromě nezamýšlených, resp. úsměvných souvislostí 
mohou někdy vést k informačním nejasnostem. 
Např.:“…zateplení stropních ŽB panelů…“ (chybí zde upřesnění, že jde o čela z vnější strany, což může vést k nepřehlednosti) 
„ “…výkladce jsou tvořeny plastovými profily…“, „…ve 2.NP dojde k novým rozvodům…“, „…loubí není tvořeno rostlinami…“ 
apod. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Z hlediska korektnosti zdrojů a práce s citacemi je práce bez problémů. Jsou použity archivní zdroje ve formě původních 
projektových podkladů, které jsou uvedeny, a ojedinělé odkazy na externí podklady jsou také označeny. Práce se jeví také 
vzhledem ke své unikátní povaze jako původní. Ostatní uvedená literatura je na jednu stranu velmi vhodná a zásadní pro 
daný typ práce, ale v kontextu se jeví spíše jako splnění formálního požadavku na obsah práce než jako výsledek aktivní 
rešeršní přípravy diplomanta. Je nutno uznat, že v České republice se vhodné podklady a příklady pro danou problematiku 
vyskytují v omezené míře. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 
Podrobněji k některým dalším jednotlivostem, které nebyly zmíněny výše: 
 
Ad 4.1.: Úpravy dispozice jsou ve 2. a 3.NP zdařilé pro zamýšlené využití a po drobném  doladění v detailních souvislostech 
mohou vytvořit novou zamýšlenou kvalitu provozu. Úplné oproštění od původního dispozičního řešení ve 2.NP by přineslo 
ještě více možností, které modul skeletu dovoluje. Ve 3.NP by stálo za úvahu zkoordinovat rytmus dělících příček u jižní 
stěny s polohou instalačních šachet. Světlík prostupující až do přízemí formou středové haly je výborným základním prvkem, 
který kromě prostorového světelného přínosu umožňuje i aplikaci systému nočního předchlazení formou přirozeného 
větrání, velmi vhodného pro tento typ stavby. Škoda, že se tomuto principu diplomant více nevěnoval, stejně jako možnosti 
práce s druhotným přirozeným osvětlením středového traktu pomocí průběžných světlíků, které mohly být využity i jako 
převodní element pro noční předchlazení proudícím vzduchem.  Navíc ještě větší zvýšení podílu přirozeného osvětlení hraje 
v úsporách energie u těchto typů staveb čím dál významnější roli. Úpravy dispozice v 1.NP jsou kromě středové části 
s komunikačním jádrem jen minimální a je to škoda, protože právě podnož objektu rozhoduje o úspěšnosti provozu 
vzhledem k veřejnosti a přímo navazuje na urbanistické souvislosti, na které diplomant upozorňuje v úvodu práce. 
Součástí práce by měl být i schematický výkres řezu celou budovou, aby byl zřejmý princip uvolněné středové haly 
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s navrženým světlíkem. 
 
Ad 6.1.: Komplexní řez je v principu vypracován správně, avšak spíš v náznakovém řešení bez řešení podrobností. 
Problémem je průběh roviny HVV u staré části. 
 
Ad. 6.2.: Teze o tom, že původní okna vzhledem k nízkému stáří (2007) není potřeba měnit, je diskutabilní a je dobře, že 
návrh tuto výměnu v budoucnu umožňuje. Pokud je úkolem navrhnout dům požadovaných parametrů UW pro TNB, je nutné 
výměnu provést ihned s navrženou přestavbou. Navíc se v praxi ukazuje, že na základě ekonomicko-technické analýzy 
k výměně poměrně mladých oken za soudobá s mnohem lepšími parametry může odůvodněně dojít i po 10 letech. 
 
Ad. 6.3.: Podlaha na terénu - úvodní úvahy jsou správné, ale chybí posouzení uvažovaných variant a rozhodnutí o 
zapracování vybrané varianty i podle jiných kritérii než výška podlahy 1.NP. 
 
Ad.6.6.: Návrh vytápění nereaguje na zásadní změny fungování stavby z hlediska energetických potřeb a změny vnitřního 
prostředí po navržených úpravách, včetně návaznosti na zásadně zvýšenou tepelnou stabilitu objektu. Není zde náznak 
návrhu zdroje ve variantním posouzení nebo zapojení soudobých pokročilých koncepcí (sálavé nízkoteplotní předávací 
plochy, aktivace nosného jádra nebo zapojení lokálních obnovitelných zdrojů, apod.). Možnosti dalších pasivních principů 
dochlazení v letním období by bylo vhodné také naznačit (využití potenciálu podloží, free cooling). 
 
Ad. 6.7.: VZT - řešeno relativně v ucelené koncepci. Otázka zní, zda jsou potřeby větrání z hlediska počtu osob ve špičkovém 
zatížení dimenzovány dostatečně (toto platí i pro úvahy pro tepelné zisky od osob v části 7.3.) a zda by vzhledem k rozdílným 
provozům a regulovatelnosti systémů nebylo vhodnější vícezónové uspořádání. Také rozvody jsou řešeny přece jen už  podle 
poněkud méně aktuálních zásad a v případě návrhu podle soudobých zahraničních vzorů by bylo možné zkrátit rozvody VZT 
o desítky procent. Profily potrubí VZT při jednozónovém uspořádání jsou navrženy pravděpodobně téměř bez rezerv(?) - vliv 
na hlučnost, zatížení VZT jednotky apod. 
Chybí výkres VZT v 1.NP včetně technické místnosti s jednotkou. 
 
Ad.7.4: Návrhové vnitřní teploty - uvažovaný teplotní gradient mezi vnitřními prostorami až 7° je v pasivní stavbě v praxi 
spíše iluzorní, protože rozdíly jsou zde mnohem menší, pokud není přítomen mimořádný zdroj tepla ve formě technologie 
z tepelnými úniky. Mimo to vnitřní zisky od zařízení není možné v budově tohoto typu pominout, jakkoliv je kvalifikovaný 
odhad přibližný a obtížný, protože tvoří rozhodující položku (na rozdíl od bytových staveb). 
 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Práce ve své struktuře a v obsahu zvláště úvodní části (a pravděpodobně i diplomant z hlediska svých schopností) 
má potenciál pro nejvyšší ocenění, které bohužel nebylo v celku naplněno. Architektonicko-stavební koncepce 
s nástavbou podlaží  na bázi lehké dřevostavby na původní ŽB skelet s vloženým průběžným světlíkem do všech 
podlaží a uvolnění půdorysů podlaží odráží nejmodernější světové trendy u renovací podobných staveb. U nás se 
zatím s tímto řešením  v praxi téměř nesetkáváme a proto je v tomto bodě práci diplomanta nutno vyzdvihnout. 
V souhrnu se dá říci, že po dopracování naznačených koncepcí, které jsou velmi kvalitní, a po doložení exaktními 
výpočty by se jednalo o velice aktuální a výborně řešený příklad, který v praxi našeho stavebnictví bude čím dál 
aktuálnější. 
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Otázky: 
1.Jaké variantní úvahy vzhledem k návrhu zdroje vytápění by diplomant doplnil s ohledem na primární energii? 
2.Jak by mohl být systém vytápění v budově ovlivněn použitím aktivovaných konstrukcí nebo sálavých 
předávacích ploch a možností využití pro pasivní chlazení v letním období? 
3.Proč se diplomant rozhodl, že zvolí jednozónové uspořádání VZT v budově? 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.2.2019     Podpis: Martin Augustin 


