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Diplomová práce je zpracována na velmi slušné techn ické a grafické úrovni.  

Je zpracována komplexn ě a v souladu se zadáním. 

Práce obsahuje textovou a výkresovou část. Hlavní tématikou diplomové práce 

je návrh vytáp ění a větrání multifunk čního domu, v četně části pozemního stavitelství. 

Diplomant řešil objekt z hlediska stavebního, i TZB, a to díl čí klimatizací v kombinaci 

s klasickou otopnou soustavou. 

Diplomová práce vychází ze standardních podklad ů a při zpracování se 

diplomant správn ě držel platných norem a p ředpis ů pro tuto problematiku, prokázal 

tím velmi dobrou orientaci v daném řešeném problému. Výkresová část je zpracována 

na výborné grafické i technické úrovni.  

 Práce je náležitým d ůkazem, že student je schopen vypracovat obdobné 

projekty takovým zp ůsobem, který odpovídá postup ům v praxi. Diplomant je schopen 

provád ět projekty ke stavebnímu řízení a také provád ěcí projekty. 

 Připomínky:  

- uvést, jak bude dopl ňována voda do otopné soustavy. 
- u výpo čtu vzduchotechniky vždy uvád ět okrajové podmínky v četně vlhkostí, 
entalpií apod. na stran ě exteriéru i interiéru. Z h-x diagramu pak jasné. 
- vhodné vyplnit iniciály na štítku obálky budovy. 
- není uveden pot řebný výpo čet vzduchu pro spalování paliva v kotli (p řívod 
vzduchu do kotelny, objem?).  
- v textu uvedeno na řízení vlády č. 148/2006 Sb., pak již opraveno. 
- pro výpo čet sou činitele prostupu tepla pod st řechou uvedeno -3 °C na stran ě 
exteriéru. 
Celkov ě je práce p řehledná, jasná, stru čná. Velmi kladn ě hodnotím orientaci 

studenta v daném tématu. 

 Diplomant si po čínal v pr ůběhu zpracování práce odpov ědně a samostatn ě, což 

ve výsledku sv ědčí o porozum ění řešené problematiky a pe člivé zpracování celé 

práce. 
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