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Diplomová práce se zabývá problematikou pasivních domů a s tím spojenými 

environmentálními a ekonomickými dopady v České republice. Analýza současného stavu je 

provedena pro Pardubický kraj, který dle autorky, z mnoha hledisek reprezentuje Českou 

republiku i střední Evropu. 

V první kapitole jsou popsány současné stavby zejména z hlediska jejich energetické 

náročnosti. Následně je logicky popis zaměřen na pasivní domy, jejich charakteristiky a 

environmentální efekty. Dále je popsán současný vývoj v oblasti pasivních domů v České 

republice s vazbami na Evropskou unii a některé ekonomické dopady. Následuje analytická 

část obsahující použitou metodiku, popis situace v Pardubickém kraji a analýzu tepelných 

ztrát budov.  V závěru práce jsou poznatky shrnuty a vhodně doplněny o autorčiny komentáře, 

které podtrhují to, že zkoumaná oblast byla kvalitně zpracována.  

Jako významná pozitiva lze hodnotit především to, že autorka prokázala více než průměrnou 

schopnost zpracovat a užít značné množství vstupních dat a navrhnout a aplikovat původní 

metodiku. Ve stylistice a členění práce lze shledat určité nedostatky, které ovšem nic neubírají 

na tom, že práce je nadprůměrná. Hodnocená práce tak splňuje kritéria kladená pro 

diplomovou práci a naplňuje navržené cíle.   
 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) V závěru práce se nepříliš optimisticky vyjadřujete k budoucí míře úspor 

v Pardubickém kraji. Proč tato pesimistická prognóza? 

2) Existuje v Evropské unii země, jejíž přístup k pasivním stavbám lze považovat za 

„best practise“? 
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