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Diplomová práce je zpracována na velmi dobré technické a grafické úrovni. Je 

zpracována komplexně a v souladu se zadáním. 

Práce obsahuje textovou a výkresovou část. Hlavní tématikou diplomové práce 

je návrh rekonstrukce nádražní budovy v Havířově, kde diplomant řešil z hlediska TZB 

teplovzdušné vytápění a větrání objektu. 

Diplomová práce vychází ze standardních podkladů a při zpracování se 

diplomant správně držel platných norem, prokázal velmi dobrou orientaci v daném 

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

úrovni.  

 Práce je dobrým důkazem, že student je schopen vypracovat obdobné projekty 

takovým způsobem, který odpovídá běžným postupům v praxi. Diplomant je schopen 

provádět projekty ke stavebnímu řízení a také prováděcí projekty. 

 Připomínky:  

V diplomové práci by měl být originál zadání, 

řešení provozu mohlo být rozděleno na režim plného provozu a útlumu (noční hodiny). 

VZT jednotka Remak XP, ve druhé zóna disponuje pouze 48% účinností? 

Vysvětlete proč plynový dohřívač má 133,9 kW a skutečný výkon je 95 kW? 

Na str. 62 je uvedeno „rodinný dům“ vyhoví na letní stabilitu, výsledná teplota  

je 20,17 °C, je tomu skutečně tak? 

Kapitola 7. – jiný font písma. 

Teplota pod podlahou Te = +5 °C, ne -15 °C. 

Vysvětlit h-x diagram x = 1,0 -> 2,8 g/kg. 

Kde se vzala entalpie vzduchu 68,99 kJ/kg? 

Křivky TV se kryjí, znamená to, že je větší odběr než dodávka? 

Chybí do místnosti 1.27 dveře na výkrese A.3.3.01. 

Ve VZT výkresech mohlo být označení místností (v rozvinutém řezu). 

Celkově je ale práce přehledná a jasná. Kladně hodnotím orientaci studenta 

v daném tématu a podrobný popis celé soustavy včetně jednotlivých elementů a jejich 

funkci v systému. 



 Diplomant si počínal v průběhu zpracování práce odpovědně a dosti 

samostatně, což svědčí o porozumění řešené problematiky. 
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