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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Policejní stanice

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Lukáš Kolibík

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Diplomová práce je provedena v jednotlivých částech, které na sebe vzájemně navazují.

Jednotlivé části mají logickou posloupnost.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Řešením diplomové práce je návrh policejní stanice s návrhem řešení vytápění objektu

pomocí CZT. Výpočtem ztrát objektu, jednotlivých rozvodů tepla v objektu a návrh otopných
ploch v jednotlivých místnostech.
Součástí práce je rovněž průkaz energetické náročnosti budovy.
Zdrojem tepla je horkovodní rozvod centrálního zásobování teplem, které je předáváno
pomocí nově navrhované výměníkové stanici v objektu. Jako zdroj tepla pro objekt byla
zvolena předávací stanice firmy Secespol. Celkově jsou navrženy tři deskové výměníky s
průtočným ohřevem, přičemž dvajsou určeny pro potřeby vytápění objektu.
Diplomová práce je zpracována v rozsahu pro provedení stavby, tvoří ucelený celek s řadou
použitých materiálů a zařízení.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Dokumentace není zpracována podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby ve

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. která vstoupila v platnost 29.3.2013.
Vzhledem k řešení diplomové práce v rozsahu pro provedení stavby, měla být práce v
některých částech řešena podrobněji.

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Přínos diplomové práce je především v jejím možném praktickém využití samotného

systému vytápění objektu.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Diplomant ve své práci používá internetové stránky, výpočtové programy jednotlivých

firem a příslušné normy, které jsou vhodné ke zpracování daného zadání.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Po stránce formální je práce zpracována kvalitně, s drobnými stylistickými chybami.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Práce je zpracována v rozsahu pro další možné rozpracování s možnou návazností na

využití.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
velmi dobře

Dne 8.1.2014
Podpis oponenta!v...

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


