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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
          
 Diplomová práce odpovídá svým rozsahem zadání. 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
           
 Diplomová práce je zpracována přehledně, jednotlivé části na sebe logicky navazují. 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
          

Cílem diplomové práce bylo zpracování ucelené rekonstrukce objektu bytového domu. 
Prvotním cílem bylo snížení nároků na vytápění a na ohřev teplé vody. Z tohoto hlediska bylo 
navrženo kompletní zateplení obálky objektu, včetně výměny výplně otvorů a částečné 
dozdění schodišťové prosklené stěny.  

Další částí byl návrh nového zdroje tepla. Za zdroj tepla byly zvoleny 3ks tepelného 
čerpadla WPL 33 výrobce STIEBEL-ELTRON. Součástí projektu je také návrh nové solární 
soustavy panelů, která bude obstarávat ohřev teplé vody.  

Diplomová práce je zpracována v rozsahu pro provedení stavby dle Vyhlášky č. 
499/2006Sb., o dokumentaci stavby ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. ze dne 29.3.2013. Práce 
je provedena jako ucelený celek s množstvím použitých materiálů a zařízení. 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
         Práce je zpracována přehledně, nacházejí se v ní drobné stylistické chyby a překlepy. 
   Vzhledem k požadavku na zpracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby, by měla být diplomová práce v některých částech řešena podrobněji. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
         Diplomová práce je přínosná z důvodu jejího možného praktického využití na 
konkrétním objektu. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
         Zpracovatel ve své práci používá literaturu, výpočtové programy a také internetové 
zdroje, které jsou zcela vhodné pro zpracování této práce. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
        Diplomová práce je po straně formální zpracována kvalitně. V práci se vyskytují 
drobné stylistické chyby.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
         Diplomovou práci je možno použít pro realizaci, především otopného systému na 
konkrétním řešeném objektu. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
        VELMI DOBŘE 
      
 
 
 
    Dne 5.1.2015   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


