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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 mate řské školy s p řípravou jídla v kuchyni, jedná se z pohledu TZB o 

náročnější problematiku, p ředevším pak u v ětrání kuchyn ě jako celku. 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 

větrání kuchyní a prostor pro p ředškolní d ěti. Výkresová část je zpracována na velmi 

dobré grafické i technické 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:  

- v textu je uvedeno, že v ětrání prostoru technické místnosti není vyžadováno.  
Tím se myslí pro plynový spot řebič kategorie C. Jak je to s v ětráním technické 
místnosti obecn ě? 

- u obrázk ů v textu je nutno uvád ět zdroj. 
- jak bude dopl ňována voda do otopné soustavy? 
- kuchyn ě je vy řešena jako rovnotlaká, vhodn ější by byl mírný podtlak, aby se 

nešířily páry dále do prostoru objektu. 
- u VZT vyústek v nomogramech by bylo vhodné nazna čit pracovní nastavení 

vyústek. 
- h-x diagram vlastního návrhu je vhodné popsat. 
- Schéma zapojení D.1.4.4 doplnit p řepoušt ění mezi p řívodní a zp ětnou v ětví, jak 

je v návrhu software Atrea. 
- výkres D.1.4.5 v p ůdoryse VZT je vhodné doplnit severku. 
- chybí posouzení rychlostí proud ění vzruchu v prostoru p ři návrhu VZT 

vyústek. 
 
 
Celkov ě je ale práce p řehledná, jasná. Velmi kladn ě hodnotím popis VZT 

zařízení, využití softwaru Atrea a též vy řešenou problematiku v ětrání kuchyn ě včetně 



celého provozu. Textová část velmi dob ře popisuje použité systémy. Taktéž výkresy 

jsou velmi p ěkné a precizn ě zkresleny. 

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

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

práce. 
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