
V© B _ Technickrí  univenita ostrava. Fakulta stavebníProstředí  staveb aTZB -229Jiří  Bla¾ ek, lng. akademiclcý rok : 201712018katedra:jmé no oponenta:tIoDNoCENÍ  DIPLoMovÉ  pnÁcEobhajoba té to diplomové  práce se koná dne:Té madiplonové práce:Horslcí chataskuchyní -vytápění avětráníThe chalet with Kitchen - The Heating and ventilationJmé no a pří jmení  diplomanta Ckv) : ¹ těpen Knapik' Bc'Prosí me vás o struč né  a vÝsti¾ né  odDovědi na následuií cí  otázkv:1.odpoví dádiplomovápráceuvedené muzadění vplné mrozsahu?Rno, diptornová ptácé odpoví dá zadániv plné m rozsahu'2.Iakhodnotí te předlo®enou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivýchč ástí  práce, pří padně jejich ú plnosti?Diplomová práce je velmi peč livě zpracována. Jedn9t]ive č ásti na sebe plynule tavazljí  ajsou strukturovany áte po¾ aáavků  "yr'rasr.y č ,. 49912006 sb. na prováděcí  ptojektovoudokumentaci stavby. V ěásti D (technika prostředí  staveb) je práce vhodně doplněna o dal¹ íodstavce.3 . Zé k|aďni zhodnocení  diplomové  práce :Naw¾ ené  stavební  ře¹ ení  je proú č ely TZB zcela lyhovují cí , dispozič něje objekt dobřevyře¹ en. DiplomanJtaké  dobie Ýýe¹ il .,3t'*i kuchyně - dle směrnice VDI 2052. Vytapění  jetaké  detailně vyře¹ eno, vč etně sché matu a rozvinu|ých řezů ' Domní vrí m So' ¾ e č ástekonomické hozhodnocení bymohlabýpodrobnějirozepsána.Celkově je práce ,pru"rrt^ina vysoké  urovni, předev¹ í m č ásti výápění  a větraní  jsou ře¹ enyvelmi podrobně. Technická ře¹ ení  a náwhy;eanouivyctr zaří zenijsou dolo®eny podrobnýmiv.ipoč ty, které  jsou přeh1edně seřazeny u pí nánoue č ásti diplomové  práce' Vyzdvihl bych také.ót oprro*t diplómanta vyrr¾ í t ¹ pič kové - softwarové  výpoč etní  nástroje'Diplomovou pra.i,'luto ""t"t, hodnotí m na vysoké  urovni i přes drobné  gramatickéneáostatky. po t".t'"ilké  strance práce nevykazuje hrubé  nedostatky'



4. Jiné  poznatky, kritické  připomí nky:v č ásti větrání  bych pro budoly s pobyem lidí  doporuč ilmen¹ í  rychlosti porudění  vzduchuv potrubí . Men¹ í m nedostatkem je volba materiálu komí nu a kouřovodů  (1.4301).5. Uved'te, zďa av kterých č ástech přiná¹ í  diplomová práce nové  poznatky?Předev¹ í m volba peletových kotlů  se zásobní ky paliva je technologie' která není  pou¾ í vánapří li¹  č asto. Způ sob, jakým je technologie implementovií na do té to práce je nadstandardní .6. Jaká je charakteristika výběru avyu¾ ttí  studijní ch pramenů ?Při zpracovrání  diplomové  práce byly pou¾ ity odborné  publikace, technické  normy (izahraniění ) a vyhlá¹ ky a internetové  strránky jednotlivých výrobců . Při vlastní m zpracováníbyla vyu®ita softwarová podpora'7. Hodnocení  formální  strrí nky Qaryková strií nka, formální  zpracování ):Textová č ást obsahuje několik drobných překlepů . Výkresová č ást, přilo¾ ené  qýpoč ty agrafické  listy jsou peč livě zpracovány.s. Jaký je způ sob vytl¾ ití práce (publikace, praktické  \}n ¾ ití )?Samotná práce mů ¾ e bý pou®ita jako podklad pro zpracoviiní  obdobných kotelen na peleť y.Diplomová práce se dá také  pří mo vyu®í t jako projek1ová dokumnetace pro provádění  stavby -ať  u® celkově nebo pro danou č ást stavby.9. Práci hodnotí m:zde uveďte hodnocení  diplomové  ptáce (výborně, velmi dobřen dobře, nevyhovují cí )Výborně Dne 5.1.2018 Podois ononenta,4 Í ]i, \.__t,l-!i{u,//t-Poznámka:V pří padě potřeby mů ¾ ete jednotlivé  body rozvé st ve zvlá¹ tní pÍ í Ioze.
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