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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta aplikovat 
inženýrský přístup při řešení        

 

 
II. Připomínky k práci 

Cílem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace objektu novostavby administrativní 
budovy, návrh a vyhodnocení obálky budovy z hlediska potřeb energie na vytápění a chlazení budovy, se 
zaměřením na zpracování detailů včetně jejich ověření v 2D teplotním poli pomocí software. Projektová 
dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení stavební části s min. 5 detaily a koncept TZB.  

 Práce v úvodní textové části obsahuje popis tří řešených energetických variant, na které navazuje 
průvodní a souhrnná technická zpráva projektu, dále předběžný návrh nosných konstrukcí objektu, přehled 
skladeb obalových konstrukcí, popis hodnocených detailů z hlediska tepelně technického chování, popis 
koncepce technických zařízení objektu – vytápění, příprava teplé vody, větrání a chlazení s navazující částí 
o energetické náročnosti budovy a nad rámec zadání kapitola o ekonomickém vyhodnocení analyzovaných 
variant. Z hlediska rozsahu zadání a požadované dokumentace ke stavebnímu povolení chybí výkres 
základů.  

Ve výkresu suterénu chybí výškové kóty, chybně jsou zakreslené některé tloušťky čar a není tak jasné 
řešení z hlediska návaznosti na okolní terén. Chybí odvodnění rampy při vjezdu do garáže. Větší pozornost, 
proklování, popis zpevněných ploch a jasné vymezení rozsahu staveniště by si zasloužila situace. 
Diskutabilní je navržená tloušťka suterénní stěny bílé vany 200 mm, z technologického hlediska 
(probetonování, vznik kaveren, možnost vibrace, atd.) je stěna tenká. Z hlediska zaručení funkčnosti bílé 
vany se spíš doporučují tloušťky větší – alespoň 300 mm, ačkoli v žádném závazném předpisu toto není 
definováno. 
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V legendách materiálů je třeba u zdiva definovat i pevnost zdících prvků a pevnost a druh spojovacího 
prostředku – lepidlo, malta atd.  

U výkresů nadzemních podlaží je matoucí opakované zobrazování terasy na úrovni 2.NP ačkoli 
obsahuje výškovou kótu, v půdoryse se zobrazují konstrukce pouze přilehlého podlaží nad a pod 
zobrazovaným. Zároveň není z výkresu zřejmé odvodnění terasy – žlaby a rozvodí v nich, polohy svodů.     

V části tepelně technického posouzení jednotlivých skladeb je škoda, že diplomant neuvedl výsledky 
z hlediska množství a bilance kondenzace vodní páry ve skladbách, ale pouze výsledky součinitele prostupu 
tepla. Energetické výpočty jsou jinak provedeny na dobré odborné úrovni vč. potřebných intuitivně 
zadávaných položek. Realistické výsledky jsou prezentovány přehledně vč. v přílohách doložených vlastních 
výpočtů. 

 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 
 

1) Technické možnosti řešení bílých van z hlediska dosažení požadavku nepropustnosti? 
2) Řešení pracovních, dilatačních spár a smršťovacích pruh v bílých vanách.  

 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 
 

 
A (výborně) 

 
 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
 

V. Závěr 
 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
V Praze dne 8. 2. 2017 
 
 

  Ing. Miroslav Handlíř 
         Oponent diplomové práce 


