
vvsoxx ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNiCKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra:
Akademický rok:

Katedra prostředí staveb a TZB
2015/2016

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název diplomové práce: Penzion - Lubno
The Penzion Lubno

Jméno a příjmení autora práce: Bc. David Kaleta

Vedoucí diplomové práce: Ing. Petra Tymová, Ph.D.
Diplomová práce je zpracována na dobré technické a grafické úrovni. Je zpracována

komplexně a v souladu se zadáním.
Práce obsahuje textovou část, výkresovou část a přílohy, které obsahují výpočty

jednotlivých zařízení. Hlavním tématem práce je návrh objektu penzionu umístěného
v horském terénu a to jak z hlediska stavebního, tak z hlediska vytápění objektu. Jedná se o
návrh otopné soustavy a řešení návrhu zdroje tepla s využitím alternativních zdrojů.
Diplomant si zvolil zdroj tepla, který využívá ke spalování peletky.
Diplomant prokázal velmi dobrou orientaci v zadaných tématech a v některých částech
vyvinul značnou aktivitu při získávání podkladů výrobců a dodavatelů. Velmi přehledně
zpracoval kapitolu "Teorie pelet".
Diplomant prokázal velmi dobrou orientaci v zadaných tématech a v některých částech
vyvinul značnou aktivitu při získávání podkladů a zkušeností, které využil k řešení
jednotlivých částí zadání.

Výkresová část je zpracována na dobré technické i grafické úrovni.
Diplomant přistupoval k zpracování diplomové práce pečlivě a zodpovědně.

Připomínky jsou k nepřesnému názvu diplomové práce, v.č. C.1.1-01 - podrobněji
specifikovat dotčené území, ve výkresové dokumentaci vytápění chybí v půdorysech označit
výpočtové vnitřní teploty, v.č. D1.4-04 - nepřesnosti v legendě "vratné potrubí studené
vody ... ", v.č. Dl.4-05 - nepřesnosti v označení dimenze potrubí... DN 28, 42. Nepřehledně
vypracované tabulky pro návrh dimenzí potrubí a přednastavení termostatických ventilů
u otopných těles. Jaký způsob byl zvolen pro zásobování určeného místa peletkami?

Předkládaná práce dokládá schopnost studenta vypracovat obdobné projekty takovým
způsobem, který odpovídá běžným postupům v praxi.

Formální úprava práce plně odpovídá požadovanému standardu.

Předloženou diplomovou práci doporučuji - ned6p6Fuěuji k obhajobě a hodnotím ji
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