
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
 
Katedra:  Prostředí staveb a TZB 
Akademický rok: 2011/2012 
 

HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

Název diplomové práce: Nákupní středisko - vytápění 
Jméno a příjmení autora práce: Bc. Kamila Hoblíková 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Zdeněk Galda 
 
 

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré techni cké  a výborné grafické 

úrovni. Je zpracována komplexn ě a v souladu se zadáním. 

Práce obsahuje textovou a výkresovou část. Hlavní tématikou diplomové práce 

je návrh vytáp ění nákupního st řediska, tedy objektu ob čanské vybavenosti, v objektu 

je dále umíst ěna kavárna. Studentka velmi dob ře zvolila možnost vytáp ění 

teplovzdušné. 

Diplomová práce vychází ze standardních podklad ů a při zpracování se 

diplomantka správn ě držela platných norem, prokázala velmi dobrou orie ntaci 

v daném řešeném problému. Výkresová část je zpracována na velmi dobré grafické i 

technické úrovni.  

 Práce je dobrým d ůkazem, že studentka je schopna vypracovat obdobné 

projekty takovým zp ůsobem, který odpovídá b ěžným postup ům v praxi. Diplomantka 

je schopna provád ět projekty ke stavebnímu řízení a také provád ěcí projekty. 

 Připomínky: textová část mohla být více rozepsána a podrobn ěji popsáno, kde 

se vzaly hodnoty výkon ů ohřívačů, rekuperace, pom ěry cirkula čního vzduchu. 

Výpočet hlavní v ětve VZT. A jak bude za řízení provozováno mimo pracovní dobu. 

Celkov ě je práce p řehledná a jasná. Kladn ě hodnotím p řístup studentky 

k tématu, její pe člivost a pracovitost v pr ůběhu zpracování, což je vid ět i na d ůkladné 

výkresové dokumentaci. Taktéž návrh všech VZT jedno tek, element ů a parametr ů 

soustavy, i akustické hledisko posouzení a návrhu. 

 Diplomantka si po čínala v pr ůběhu zpracování práce zodpov ědně a řešila 

všechny problémy. 
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