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Diplomová práce je zpracována na dobré technické a grafické úrovni.  

Je zpracována v souladu se zadáním, i když n ěkteré části chybí. 

Práce obsahuje textovou a výkresovou část. Hlavní tématikou diplomové práce je návrh 

teplovzdušného vytáp ění zemědělské haly. Diplomant řešil objekt z hlediska stavebního, i TZB.  

Diplomová práce vychází ze standardních podklad ů a při zpracování se diplomant 

celkem správn ě držel platných norem a p ředpis ů pro tuto problematiku. Avšak jsou zde 

nepřesnosti a nedod ělané části. Výkresová část je zpracována na dobré grafické i technické 

úrovni. Kazí ji op ět drobné nep řesnosti a nedod ělky. 

 Práce je však d ůkazem, že student tuto problematiku celkem zvládl a  je tak schopen po 

dopracování a dolad ění některých částí vypracovat obdobné projekty v praxi, jak pro s tavební 

povolení, tak i projektovou dokumentaci pro provede ní stavby.  

Připomínky:  

- u protipožárního řešení neleze napsat, že „se nenavrhují protipožární  prvky“. 
- ujasnit teploty v ětracího vzduchu 8,6 °C, 5,8 °C? I tak není možno p řivád ět v zimním 

období vzduch o takovéto teplot ě. 
- odladit návrh VZT jednotek. 
- Maximální teplota topné vody z kotle je 80 °C, av šak voda do teplovodního vým ěníku 

ve VZT má p řívod 90°C. 
- výkresy vzduchotechniky – doplnit severky, specif ikace tepelných izolací, záv ěsy 

potrubí, pod. 
- lépe popsat schéma zapojení soustavy kotel + VZT.  
- vy výkresech je teplý vzduch z vyústek 32,9 °C, s počítáno je však 35,1 °C, objasnit. 
- pouze 2 konzultace z TZB. 
- chybí ekonomické zhodnocení návrhu, technický lis t kotle, návrh ob ěhového čerpadla, 

výpo čet pojiš ťovacího ventilu, expanzní nádoby, detail tepeln ě technického posouzení jednoho 
stavebního detailu, návrh technické místnosti. 

- VZT jednotku zobrazit i v p ůdoryse, a pohledech, pokud je na st řeše, ne jen v řezu. 
 
Celkov ě je práce p řehledná. Velmi kladn ě hodnotím využití softwaru, jenž simuluje 

proud ění vzduchu z vyústí v hale a optimalizaci samotných  vyústek. 

 Diplomant dané problematice porozum ěl, škoda však, že se p říliš v ěnoval simulaci 

proud ění vzduchu v hale, což však je jeden z nejd ůležit ějších parametr ů návrhu 

teplovzdušného vytáp ění shora, nicmén ě tak utrp ěla zárove ň část DP, která je částečně 

nedod ělána a s nep řesnostmi, viz p řipomínky. 
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