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Hodnocení obsahu práce a jeho souladu se zadáním: 
Předložená  DP obsahuje 2 základní části a to stavební část (str. 6 – 20) a část věnovanou 
teplovzdušnému vytápění (str. 21- 40). Obě tyto části mají charakter technické zprávy 
k projektu a ne charakter DP. Ve svém oponentním posudku se zabývám pouze vytápěním ve 
smyslu zadání DP. Obsah textové této části práce je velmi chudý. Neobsahuje ani jeden 
vzorec, ani jeden výpočet. Soulad se zadáním je jen částečný, protože v textu např. není ani 
zmínka o energetické bilanci nebo o návrhu a způsobu přípravy teplé vody i když v zásadách 
pro zpracování DP je toto výslovně uvedeno. Na první straně věnované vzduchotechnice 
(str.21) je uvedeno, že navržené zařízení bude plnit funkci i větrání. Toto je však jediná   
zmínka o větrání v celém textu DP. Opakem příliš stručné hlavní textové část DP jsou přílohy, 
kterých je 201 stran. Tyto obsahují např. naprosto zbytečně popis jednotek převzatý 
z Aerocadu fy. REMAK na 148 stranách. Dále obsahuje především protokoly z výpočetních 
programů. Ani v přílohách však není uvedena nějaká metodika návrhu či výpočtu 
vzduchotechnických parametrů, vzorce či konkrétní výpočty. Dobře a v dostatečném rozsahu 
je zpracována výkresová dokumentace. 
 
 
Hodnocení práce z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí: 
Struktura práce neodpovídá požadavkům uvedeným v zásadách pro zpracování hlavní textové 
části DP  (Směrnice FAST 7/2011). Práce, která je zpracována spíš jako technická zpráva 
k projektu, jak je také uvedeno v zadání, nesplňuje požadavky kladené na hlavní textovou část 
DP, které jsou uvedeny v části 3, odstavci C uvedené směrnice.  Návaznost jednotlivých částí 
je ze stejného důvodu (tech. zpráva) neuspokojivá. To dokazuje hned začátek práce. Na první 
straně(str. 21)je úvod, na druhé (str.22) tepelné ztráty a na třetí (str.23) přehled navržených 
vzduchotechnických zařízení. 
 
 
 
Základní zhodnocení diplomové práce: 
Téma diplomové práce, vytápění nákupního střediska, které  bylo v zásadách pro vypracování 
upřesněno na teplovzdušné vytápění, bylo zvoleno správně a odpovídá dosaženému vzdělání. 
Ve spojení s požadavkem na stavební část (souhrnná technická zpráva a výkresová 
dokumentace) je rozsah práce dle mého názoru neúměrný.  
Vlastní práce je diplomantkou zpracována jako technická zpráva. Výsledkem je povrchně 



zpracovaná diplomová práce, bez rozboru problematiky, bez zdůvodnění navrhovaného 
řešení, bez uvedení způsobu získání mnohých hodnot apod. Navíc obsahuje věcné chyby, 
které uvádím dále. 
 
 
 
Připomínky a náměty do diskuse: 
V práci postrádám kontrolu, nebo určení objemového průtoku čerstvého vzduchu 
z hygienických důvodů, pro větrání exponovaných prostor jako je kavárna, samoobsluha, 
záchody apod. Dále postrádám uvedení, na základě čeho bude prováděna regulace teplot a 
objemových průtoků , jak bude větráno či vytápěno v mimopracovní době apod. 
 V práci jsou chyby. Za nejzávažnější považuji špatně spočítané tlakové ztráty. Zásadně nelze 
sčítat tlakové ztráty vyústek či anemostatů v jednotlivých větvích. Jde o paralelní odpory. Tak 
např. v hlavní přívodní větvi zař. 1 je započítáno 6 vyústek a v hlavní odvodní větvi zař.1 je 
sečtena tlak. ztráta 11 vyústek. Z toho je jasné, že všechny hlavní větve jsou chybně určeny. 
Ztráta v hlavních větví je přitom jedním z určujících parametrů pro volbu ventilátorů. Dle 
zadání mělo být provedeno ekonomické vyhodnocení. Místo toho je uvedena tabulka 
srovnávající roční spotřebu energií při různém způsobu získávání tepla. Odkud jsou vzaty 
údaje o celoroční spotřebě energií je záhadou. Nikde ani není uvedeno jak je zařízení 
provozováno v mimopracovní době, jak je využíváno mimo topnou sezonu, jaká je spotřeba 
při průměrné teplotě apod. Kvalita této tabulky je žalostná. První sloupec je špatně – špatný 
součin 2 čísel ve 3. řádku. Druhý sloupec je špatně – špatný součin ve 3. řádku, ve 4. řádku 
uvedeny náklady ve vysokém tarifu, ale při nulové spotřebě a také zcela nesmyslně uváděny 
náklady za spotřebu plynu i když byl ohřev elektrický. Pouze 3. sloupec je správný. Odsávání 
z hygienických a technických místností (zař. č. 2) je řešeno jednotkou AEROMASTER Toto 
řešení je drahé investičně i provozně. Stačí obyčejný ventilátor bez regulace a bez naprosto 
zbytečné filtrace.  V jinak pěkné výkresové dokumentaci je použito hodně zbytečných 
regulačních klapek, k čemuž diplomantku vedly asi špatně spočítané tlakové ztráty. 
 
 
 
 
Přínos práce a možnost využití jejích výsledků: 
Práce není přínosná a výsledky nebudou využity. 
 
   
  
Charakteristika výb ěru a využití studijních podkladů: 
V seznamu doporučené literatury v zadání je 36 položek. V seznamu použitých pramenů 26 
položek. V textu nejsou odvolávky na použitou literaturu. Dle mého názoru byly nejvíce 
využity internetové zdroje a výpočetní programy. 
 
 
 
Hodnocení formální úpravy práce, jazykové úrovně a příloh: 
Formální úprava má dobrou úroveň, v práci nejsou  gramatické chyby, s technickým 
vyjadřováním nemá diplomantka problémy. Zpracování výkresové dokumentace je na velmi 
dobré úrovni. 
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