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I. Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení

A
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F

nehodnoceno

Splnění cílů a zadání práce
Odborná úroveň práce
Vhodnost použitých metod
Formální a grafická úroveň práce
Srozumitelnost práce
Schopnost studenta aplikovat
inženýrský přístup při řešení
Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj
do příslušné buňky tabulky vepište znak X.

II. Připomínky k práci
Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky):

Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem energetické nezávislosti rodinného domu
z hlediska vytápění, současně s integrací obnovitelných zdrojů energie. Zabývá se
v současnosti aktuálním tématem: udržitelnou výstavbou, resp. optimalizací návrhu
rodinného domu, ve smyslu dosáhnout pasivního standardu, a to posouzením variant
konstrukčních, materiálových i technologických. Práce přebírá základní podklad - studii od
architektonické firmy, která se zabývala přístavbou rodinného domu s plochou střechou
k stávajícímu objektu s klasickou šikmou střechou v lokalitě Kersko, z r. 2018. Práce sama je
poměrně stručná, ale vyznačuje se rozsáhlými přílohami, které jsou dost podrobně
zpracované, ale již méně okomentované či popsané. Jako celek práce nepostrádá
systematičnost a řád v tématech.
Hledání energetického schématu, konstrukčního systému, či materiálové základny, a to
s přihlédnutím k celkovému dopadu i na provozní vlastnosti stavby, se dnes již stává
potřebnou vstupní analýzou, než se rozběhnou všechny podrobné projekční práce na
projektu, a než si stavebník srovná své priority pro stavbu a její provoz.
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Diplomant podklad nijak neanalyzuje, ani ho nehodnotí, jen ho převzal s lehkou úpravou.
Není nijak (bohužel) popsán kontext stavby (okolní lesní zeleň např. stínění), ani historie
samotné stavby, kdy jen ze základního schématu budovy je vidět geneze růstu stavby:
základní stavba, dostavba, přístavba. Není důsledně na výřezech zakreslena orientace
stavby ke světovým stranám, ani vztah k okolním stavbám a hranicím pozemku. Není
okomentováno ani stáří či materiálové postupy primární stavby.
Metodika návrhu a hodnocení
Obsahem práce je volba a návrh tří konstrukčních materiálových variant, které vycházejí
z velmi jednoduchých normových požadavků, s cílem splnit pasivní standard budovy.
K vlastnímu návrhu variant se diplomant nijak zvláště nevyjadřuje, ani ve smyslu možných
úprav či vylepšení dispozice, ani k navazujícím návrhům – proč a jak je volil, byť jsou to volby
pro hledání optimální varianty dobré.
Cílem práce bylo hledat a navrhnout koncepci rodinného domu energeticky nezávislého,
z hlediska potřeby tepla, se zapojením obnovitelných zdrojů energie.
Popis konstrukčně materiálových variant: Základní technický popis varianty A, B, C; není
více slovně odůvodněna volba. Není zmíněna posuzovaná Varianta A s uvažovaným
stíněním (str. 119).
Popis variant technických zařízení: Jsou zpracovány dvě varianty návrhu (1 a 2), také bez
bližšího komentáře ke zvoleným technologiím. Varianty konstrukcí obálky mají pouze strohý
popis, není odůvodnění volby. Ani konstrukční schémata nemají slovní komentář a
odůvodnění volby. Energetická schémata – jsou bez popisu vazeb. Zemní vrt, neobsahuje
ani poznámku o předpokládané hloubce vrtu.
Diplomant zpracoval 3 stavební varianty téhož domu budovy se dvěma odlišnými
technickými systémy. Varianty se snaží splnit požadavky pro pasivní energetický standard
budovy, kterého však nedosáhnou pro základní nepříznivý tvarový handicap. Prověření
vhodného energetického konceptu technologií je provedeno v úrovni schematického řešení,
což pro zadanou práci vyhovuje.
V návrhu jsou přiměřeně zohledněny požadavky na udržitelný princip výstavby: jsou zde
zakomponovány obnovitelné zdroje energie, na střeše jsou navrženy skladby se zelení.
Projekt neřeší hospodaření s dešťovými vodami.
Po vyhodnocení variant je vybrán konečný návrh. Řešení je stručně odůvodněno,
konstrukční skladby podrobně popsány, nové systémy posouzeny a přiměřeně
nadimenzovány. Energetická koncepce je navržena přehledně, je stanoveno zónování
objektu, kapacity, pobytová doba, popis vstupních dat je přiměřený.
Ad výpočetní postupy:
Přílohy obsahují výpisy z výpočetních programů:
- Průměrný součinitel prostupu tepla
- Potřeba tepla na vytápění
U většiny výpočtů tepelných zisků průsvitnými konstrukcemi je zanedbáno stínění okolními
objekty, ostěním a konstrukčními stínícími prvky, kterými jsou markýzy, žaluzie nebo
speciální stínící prvky. Korekčními činiteli stínění je tedy vynásobena již čistá plocha zasklení
a stínění rámy v nich není zahrnuto. Hodnota korekčních činitelů je uvažována 1.
Korekční činitele stínění zohledňující stínění okolními překážkami, markýzami, bočními žebry
a žaluziemi: Fh = Fo = Ff = FC = 1
Schéma fotovoltaické elektrárny je velmi stručné, není ani řez, informace o orientaci, chybí
zákres označení severu.
V popisu není zmínka o zohlednění vlivu stínění zelení pro návrh výkonu fotovoltaické
instalace.
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Vyhodnocení: Na základě vyhodnocení výsledků je v práci vybrána konstrukční varianta A v
kombinaci s energetickou variantou 1.
Porovnání konstrukčních variant dle spotřeby primární energie se omezuje pouze na grafy,
postrádá slovní komentář. Výslednému vyhodnocení by slušela trochu širší koncová textová
interpretace s cílenou argumentací pro výběr optimální varianty.
Provádění detailů: Je dobře popsána vazba průměrného součinitele prostupu tepla a měrné
potřeby tepla na vytápění v závislosti na přirážce ΔUtb.
Ve všech výpočtech, (kromě Varianty A s uvažovaným stíněním, str. 119), je zanedbané
stínění oken vnějšími překážkami a stínícími prvky. Stínění zde má velmi významný efekt,
neboť je stavba obklopena ze tří stran, od východu, z jihu i západu, vzrostlými borovicemi,
(tak typickými pro oblast Kerska). V popisu není ani pokus o odhad výšky stromů. Na západ
od stavby je další objekt, dle KN č. 412/2, o kterém není v textu práce ani poznámka.
V návrhu se uvádí, že se jedná o nejhorší možný případ stínění okolím, který nelze
konstrukčním řešením nijak ovlivnit. Stínění je v modelu vyjádřeno korekčními činiteli. Vlastní
stínění konstrukčními prvky stavby není uvažováno a pak jsou hodnoty korekčních činitelů
uvažovány rovné 1. Za největší negativní vliv je nutno považovat stínění okolní sousední
zástavbou či vegetací. Při uvažovaném stínění v místě stavby nebudou reálné hodnoty
solárních zisků určitě tak optimistické, jako ve výpočtech bez vlivu stínění. To je nutno také
zohlednit pro výkon fotovoltaické instalace.
Tvar objektu:
Provedená úvaha převedení garáže z nevytápěného prostoru na vytápěný a posouzení vlivu
změny tvaru objektu na úsporu energie (úspora je nepatrná z důvodu malé změny celkové
plochy obalových konstrukcí) je zajímavým pokusem o optimalizaci nepříznivého tvaru
budovy.
Závěr:
Diplomant v závěru správně hodnotí hlavní důvod nezdařeného úsilí o dosažení pasivního
energetického standardu domu, je to způsobeno velmi nevýhodnou geometrií budovy. Bylo
by vhodné právě zde zmínit i genezi objektu, neboť tvar T není dán invencí návrhu, ale je
výsledkem potřeby růstu objemu stavby. Za úvahu by možná stál návrh na doplnění objemu
alespoň jednoho z koutů stavby třeba o něco na způsob nevytápěné zimní zahrady.
Návrh tepelného čerpadla s předpokládaným celoročním pokrytím produkcí elektrické
energie z fotovoltaické elektrárny je třeba brát jako prvotní nepřesný pokus, což diplomant
konstatuje s vědomím potřeby podrobného návrhu.
Diplomant správně a kriticky uvádí, že při výpočtu pasivních solárních zisků a návrhu
fotovoltaické elektrárny bylo zanedbáno stínění okolními překážkami, jako například stromy
nebo sousedními objekty. Skutečné hodnoty solárních zisků tak budou nižší, (neboť
zastínění tvoří stálé tvary okolních jehličnatých stromů).
Také velmi správně kriticky odhaduje kvalitu provedení stavby a budoucí možné provozní
vlivy, jakož i nevyzpytatelný vliv uživatele stavby.
Závěr práce obsahuje racionální i kritické komentáře, souhrn a popis vlivů, které mohou
navržený stav budovy pozitivně i negativně ovlivnit.
Formálně je práce uspořádána dobře, obsažně, správně cituje zdroje, výkresy i schémata
jsou přehledné.
Řešení je zvoleno přiměřeně pro dané zadání a kapacity, varianty jsou popsány. Diplomant
prokazuje v práci systémovost, práce působí obsahem i zpracováním vyváženě.
Zadání práce bylo splněno.
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III. Doporučení pro rozpravu
Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole):
1) Příloha H - Výstupy z energetického modelu
Varianta A
Tepelné zisky – vnitřní a solární: dle ČSN EN ISO 13790
Vysvětlete stanovenou hodnotu do výpočtu: Qi - Vnitřní tepelné zisky: 450 W
2) Příloha G – Protokoly z programu TEPLO - Varianta A
Vysvětlete bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry ve střeše. Neobáváte se, že
v lokalitě, která je tak výrazně stíněna okolním lesem, neohrožuje bilanci zkondenzované a
vypařené vodní páry menší vliv slunce za současné větší vzdušné vlhkosti?
Viz: Název úlohy : Plochá_střecha_dřevostavba
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)
3) Příloha H - Výstupy z energetického modelu
Varianta A (str. 86)
Varianta A s uvažovaným stíněním (str. 119)
Vysvětlete u obou variant rozdíl hodnot sběrné plochy A s,j – dle orientace oken: 42,2 m2 a
17,5 m2.
Vysvětlete solární zisky pro jednotlivé orientace ploch stavby – a možný vliv vzrostlé zeleně
z okolí na tento parametr.
4) Výkres č. 6 – Detail atiky
Je výška 100 mm u atiky – od povrchu střechy – k hraně atiky dostatečnou bezpečnou
výškou, která zabrání poškození oplechování atiky, v případě, kdy na střeše bude např.
navátý sníh či led?
5) Vysvětlete princip zelené střechy s tloušťkou substrátu 50 mm. Jaký typ ozelenění
dokáže na takovém typu střechy růst a přežít, pokud bude například výrazně zastíněn?
6) Jakým způsobem bude zajištěna ochrana a údržba střechy, včetně čištění detailů, proti
organickému znečištění od okolní zeleně: např. jehličí z borovic, pylu, pryskyřice apod.

VI. Celkové hodnocení
Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou:

B
Používaná stupnice hodnocení:
A

B

C

D

E

F

výborně

velmi dobře

Dobře

Uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

V. Závěr
Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:
Doporučuji práci k obhajobě
Nedoporučuji práci k obhajobě

V Čerčanech dne 19.6.2020
Oponent diplomové práce
Ing. arch. Jitka Becková

4

Verze 1.0

