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Diplomová práce je zpracována na vysoké technické a  grafické úrovni.  

Je zpracována komplexn ě a v souladu se zadáním. 

Práce obsahuje textovou a výkresovou část. Hlavní tématikou diplomové práce 

je návrh administrativní budovy v pasivním standard u, jedná se z pohledu TZB o 

náročnou stavbu, p ředevším energetiky. Diplomantka řešila objekt z hlediska 

stavebního, i TZB. 

Diplomová práce vychází ze sou časných standardních podklad ů a při 

zpracování se diplomantka správn ě držela platných norem a p ředpis ů pro tuto 

problematiku, prokázala tím velmi dobrou orientaci v daném řešeném problému 

pasivních budov. Výkresová část je zpracována na velmi dobré grafické i technic ké 

úrovni.  

 Práce je náležitým d ůkazem, že studentka tuto problematiku zvládla a je tak 

schopna vypracovat obdobné projekty v praxi, jak pr o stavební povolení, tak i 

projektovou dokumentaci pro provedení stavby.  

Připomínky:  

- dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., má být topná voda v objektech nejvý še do 75 °C. 
V návrhu práce je topná voda 80 °C, nicmén ě toto lze částečně odůvodnit zdrojem 
tepla, kterým je kotel na pelety a teplota zpáte čky 65 °C, aby nedošlo ke korozi 
kotlového t ělesa, je tak zárove ň dosaženo vyššího teplotního spádu a tím i lepší 
využití energie. 

- ve výkresech musí být uvedeno p řednastavení TRV ventil ů u každého t ělesa, 
což není. 

- u uvád ění norem je nutno uvád ět rok platnosti, ne pouze číslo normy. 
- Software Simulace 2011 – pohltivost zá ření nemůže být 0,00. 
 
Celkov ě je práce p řehledná, jasná a systematicky propracovaná. Velmi k ladně 

hodnotím orientaci studentky v daném tématu a podro bný popis celého systému 

v textové části. Taktéž velmi kladn ě hodnotím systematicky vypracovanou částe 

tepelné zát ěže objektu a využití softwaru QPro. 



 Diplomantka si po čínala v pr ůběhu zpracování práce odpov ědně a dosti 

samostatn ě, což sv ědčí o porozum ění řešené problematiky a pe člivé zpracování celé 

práce. 
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