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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Přestavba a přístavba rodinného domu na skalním podloží v pasivním 
standardu 

Jméno autora: Bc. Romana Fabianová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb - K124 
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební ČVUT - K124 a nezávislá architektka - OSVČ  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Obecně téma renovace starší budovy považuji za náročné zadání, které vyžaduje komplexní přístup zpracovatele a přehled 
v jednotlivých podoblastech návrhu. Přestože se v tomto případě jedná o rozsahem menší objekt, bylo nutné vyřešit 
komplikované umístění stavby na úbočí skalního masivu a problémy s vlhkostí. 
 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Úloha byla řešena komplexně, zahrnuje všechny významné aspekty renovace stavby: stavebně-konstrukční aspekt včetně 
opatření k odstranění stavebních závad a jejich příčin (vlhkost), tepelně-technické aspekty a návrh koncepce TZB. V úvodní 
části diplomantka navíc navrhla dispoziční úpravy stávajícího objektu a nový objekt přístavby včetně konstrukce a vnitřního 
uspořádání. V diplomové práci je podrobně vyřešeno několik podstatných problematických míst na obálce objektu tak, aby 
byly eliminovány tepelné mosty. 
Bohužel kromě skladby podlahy na terénu a zdroje vytápění diplomová práce neobsahuje další varianty jednotlivých 
opatření (např. U konstrukcí) či jejich kombinace, které by mohly být porovnány dle dosažené kvality vnitřního prostředí, 
energetických úspor, vlivu na životní prostředí a nákladů na realizaci opatření a provoz. 
Dále by bylo vhodné se zmínit o dalších tématech, která spadají do hodnotících kritérií energeticky pasivního domu. Jedná se 
o celkovou koncepci vzduchotěsnicích opatření či měrnou potřebu primární energie ovlivněnou také návrhem zdroje tepla. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 

byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka pracovala samostatně, pravidelně konzultovala a většinu připomínek do diplomové práce zapracovala. 
Konzultace byly sice ztíženy jejich distanční formou, ale nemělo to negativní vliv na kvalitu práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Odevzdaná práce je na velmi dobré odborné úrovni. Téma řeší komplexně a ve vhodném pořadí logických kroků. 
Správně začíná zhodnocením stávajícího stavebního stavu - zmapováním nedostatků stavby (zvýšená vlhkost, nedostatečné 
větrání, nevyhovující dispozice atd.), které řeší spolu s návrhem opatření z hlediska tepelně-technického. Nechybějí ani 
přehledná schémata vytápěné obálky před a po renovaci včetně navržených opatření. Bylo by však vhodné výsledný návrh 
doplnit následnou optimalizací, která by pomohla ještě snížit dosaženou potřebu tepla na vytápění.    

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracovaná přehledně jak v textové, tak ve výkresové části. Diplomantka volí věcné odborné jazykové formulace. 
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Slovenština jako rodný jazyk diplomantky je místy zkombinována s českými výrazy, což ubírá na homogenitě textu. 
Formálně práce obsahuje všechny požadované náležitosti včetně seznamu literatury a pramenů, příloh, obrázků, grafů atd.  
Z hlediska rozsahu práce odpovídá zadání. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Studentka využívá vhodné prameny a odbornou literaturu. Zdroje řádně cituje. Jádrem práce je však z vlastní podstaty 
unikátní přínos studentky.  
 

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. 
Dosažené výsledky návrhu renovace považuji za velmi dobré vzhledem ke komplikovanému umístění objektu. Byly ukázány 
cesty, jakým způsobem lze dosáhnout snížení potřeby tepla na vytápění, co vše je třeba řešit ve vzájemné koordinaci a jaké 
kombinace opatření je nutné provést. 
Oceňuji i řešení vybraných detailů včetně vzduchotěsnicích opatření, která často bývají v obdobných úlohách opomíjena.  
 
K práci mám jen několik připomínek či podnětů: 
- vítala bych hlubší analýzu dopadu zvětšení tloušťky obvodových stěn na zajištění dostatečného osvětlení obytných 
místností denním světlem či posouzení rizika přehřívání a návrh vhodných stínicích prostředků. 
- při návrhu tepelně izolační obálky by bylo vhodné posoudit několik variant opatření (různé materiály, tloušťky atd.) 
a porovnat je podle několika kritérií.   
- bylo by vhodné navrhnout několik variant jednotlivých opatření (např. U konstrukcí) dle hloubky renovace a tyto varianty 
porovnat dle dosažené kvality vnitřního prostředí, energetických úspor, vlivu na životní prostředí a nákladů na realizaci 
opatření a provoz. 
- stropní konstrukce nad nepřístupným sklepem by mohla být doplněna tepelnou izolací ze strany jídelny 2.03, kde je navíc 
vhodný výškový skok v podlaze. 
- bylo by vhodné sjednotit výšku střešních I-vazníků ploché a pultové střechy a dořešit odvětrání vzduchové mezery. 
- chybí vyznačení koncepce hlavní vzduchotěsnicí vrstvy na celkových výkresech. 
- posouzení energetické náročnosti není následováno optimalizací. Jen v závěru textové části je nastíněno několik 
doporučení. 
- v koncepci řízeného větrání s rekuperací tepla by bylo vhodné využít principů kaskádového větrání i mezi jednotlivými 
podlažími propojenými vertikální komunikací. VZT systém v 1.NP považuji za předimenzovaný. 
- ve schématu TZB chybí připojení VZT jednotky na zdroj elektrické energie, popř. rozvod topné vody.   

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

 

Diplomová práce prokazuje komplexní vhled studentky do problematiky energeticky úsporných staveb a dobrou 
orientaci v řešení jednotlivých aspektů návrhu. 
Práce je zpracována svědomitě, je z ní patrná velká motivace diplomantky pro řešení celého souhrnu aspektů 
renovace. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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