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Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním: 

Obsah diplomové práce odpovídá zadání. Řešení je komplexní. Zadání považuji za splněné. 

 

 

Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí: 

Dělení DP je přehledné komplexní a odpovídá zadání. Jednotlivé části DP na sebe logicky 

navazují. Výkresová dokumentace je na dobré grafické úrovni a je uspořádaná v logickém 

pořadí. 

 

 

Základní zhodnocení diplomové práce: 

DP je plnohodnotně a pečlivě zpracovaná. 

Kladně hodnotím propracovanou a odvážné dispoziční řešení se zajištěním tří provozů 

odehrávajících se v budově. Kladně hodnotím aktivní, osobní a zúčastněný přístup k tématu 

DP.  

 

 

Připomínky a náměty do diskuse: 

Proč jsou svedeny splaškové vody z výrobního provozu do samostatné jímky (škodlivé látky)? 

Jaký je objem jímky? Odvoz obsahu jímky 2x za rok dostačuje? 

Proč je v do objektu zavedena SO06 Plynovodní přípojka (str. 19, Výkr. S 08)? Str. 26: 

„Objekt nebude napojen na plynovod“.? 

HPV je v -1,75  či -2,0 m? 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2 zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa.  

Lidé ve vyprojektovaném vinařství pijí teplou vodu? (str. 51)? 

Může si v současné době investor vybrat, zda chce či nechce likvidovat dešťové vody na svém 

pozemku (viz. Textová část DP)? 

V textové části je vhodné uvést, jaké dimenze mají topné okruhy napojené na 

rozdělovač/sběrač. 

Proč byl zvolen úhel kolektorů 45º? 

V DP je uvedeno, že návrhová exteriérová teplota je -12 ºC a -13 ºC? Která je pravdivá? 

Tepelně technická posouzení – 2D: V DP chybí výpočet a posouzení (ze správných okr. 

podmínek) teplotního faktoru vnitřního povrchu u posuzovaných detailů.  

 

 



Výkresová část: 

Proč je výkres situace až č. S 08? Dle výkresu splaškové uliční vody tečou do objektu! Chybí 

(S 08) základní rozměry objektu. Kde je zakreslen vstup na pozemek „A“? 

Chybí nájezdové plochy u napojení příjezdové komunikace na uliční. 

S 01, S 02 je v pořádku tloušťka čar obkladů v hygienických zázemích objektu? 

S 03 nechybí některé prostupy pro TZB sítě při výstupu z objektu? 

S 05 jak je spádována střešní HI vrstva – není patrno ze svislého řezu A-A. 

S 07 proč šrafování povrchu č. 3 má dva typy grafického zobrazení? Chybí zakreslení 

ustupujících soklových částí.  

V 01, V 04 není vhodnější spojit vědět F1 a D1 a doplnit ji uzavíracím ventilem? (úspora 

materiálu potrubí). Nechybí na větvi F1 odvzdušňovací ventil? Nutné při sezonním napouštění 

okruhu F1. Nechybí odvzdušnění na všech otopných tělesech KORALUX? 

Pro lepší orientaci v PD doporučuji topné větve výrazněji označovat. 

V 02 vhodné definovat topné rozvody pro 2. NP jako „Potrubí zavěšeno v SDK podhledu 

vedle sebe v 1.NP“ 

Náměty do diskuze: 

 Kladně hodnotím posuzování množství potřebného paliva (denostupňová a racionální 

metoda). Z doložených výstupů je patrné, že budova potřebuje pro zajištění potřeb 

tepla na vytápění cca 8 tun paliva a pro zajištěné ohřevu teplé vody cca 5 tun paliva. 

 Měsíční spotřeba paliva je cca 1,2 t každý měsíc? I v letních měsících? Vhodné uvádět 

pouze roční předpokládané spotřeby, jinak nutno přepočítat např. pro průměrné 

exteriérové měsíční teploty. 

 Započítává se nějak potřeba tepla na sušení paliva do energetické spotřeby objektu? 

 Pokryje energetická potřeba na sušení paliva jeho finální energetickou vydatnost? Lze 

tak dosáhnout energeticky soběstačné či plusové budovy? 

 

Přínos práce a možnost využití jejích výsledků: 

Shledávám vyšší přínos práce než pouhé plnění zadání DP. 

V DP lze nalézt významný přínos v oblasti vinařských technologií a komplexní provázanost na 

dispoziční řešení a provoz moderní energeticky úsporné budovy v principech trvale 

udržitelného rozvoje. Vyzdvihuji inovativní (progresivní, reálné a jednoduché řešení) přípravy 

vlastního paliva pro energetickou spotřebu stavby, včetně provedených měření jeho 

energetické vydatnosti. Tento přístup DP výrazně obohacuje úroveň vědeckého poznání 

v dané oblasti. Doporučuji tyto informace publikovat mezi širokou odbornou veřejnost. 

 

Charakteristika výběru a využití studijních podkladů: 

Studijní podklady byly vybrány správně. Byly využity v plném rozsahu. V DP jsou použity 

základní podklady, které jsou všeobecně přístupné. V DP jsou použity platné normy  

a předpisy. Student doporučené podklady vhodně rozšířil. 

 

Hodnocení formální úpravy práce, jazykové úrovně a příloh: 

V DP se vyskytují drobné překlepy, chybné formátování textu či drobné grafické nedostatky. 

Celkové grafické zpracování DP je na vysoké úrovni.   

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji - nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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