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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 polyfunkčního domu a to jak
z hlediska stavebního, tak z hlediska vytápění objektu. Jedná se o návrh otopné soustavy
a řešení návrhu zdroje tepla pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda.

Diplomant prokázal dobrou orientaci v zadaných tématech a v některých částech
vyvinul značnou aktivitu při získávání podkladů a zkušeností, které využil k řešení
jednotlivých částí zadání. Velmi zodpovědně přistoupil k návrhu podlahového vytápění.

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

především k textové části, kde jsou drobné nepřesnosti (např. označení teplé vody TUV)
a překlepy, v některých částech textu jsou používány časté zkracování slov. Také chybí
v textu označení citované literatury. Ve výkresové části v.č. E.02 a v příloze č. 3 - hodnoty
výpočtové vnitřní teploty v místnostech skladů m.č. 104 a 108 - 20 "C a místnostech we m.č.
109 a 105 - 20 "C jsou voleny vyšší(viz ČSN EN 12831). V.Č. E.04 doplnit legendu
jednotlivých prvků, např. vždy k čerpadlům uvést hmotnostní průtok a dopravní výšku, uvést
výrobce a typ armatur.

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

Drobné nedostatky pramení z nedostatku praktických zkušeností, ale zásadně
neovlivňují kvalitu diplomové práce.

Formální úprava práce plně odpovídá požadovanému standardu.

Předloženou diplomovou práci doporučuji - nedopoFuěuji k obhajobě a hodnotím ji
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