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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 

 
 Cíle i zadání práce byly splněny.  V zadání je uvedeno zpracování „jednostupňové“ projektové 
dokumentace, nicméně v textu dokumentace se píše o dokumentaci pro provedení stavby (část D, str. 1). Tomu 
rozhodně podrobnost dokumentace neodpovídá. Část D 1.4 – Technika prostředí staveb je zpracována velmi 
zjednodušeně, chybí mi alespoň celková koncepce. 
 Práce je na dobré odborné úrovni. Nicméně, v práci se vyskytuje řada více či méně závažných chyb. 
Chyby jsou již v samotné studii, která posloužila jako zadání. Byty o velikosti 3+K.K. i 4+K.K. mají pouze jedinou 
záchodovou mísu v samostatné místnosti, ale ta je přístupná z koupelny. V detailu 503 je chybně zakreslen 
isonosník, v této poloze by došlo ke kolapsu konstrukce! Ve skladbách podlah, např. SP.13, je použito 170 mm 
extrudovaného polystyrenu jen proto, aby interiér byl ve stejné výškové úrovni, jako přilehlá terasa. Myslím, že 
existuje řada „elegantnějších“ řešení. Dále mi chybí v části D 1.4 – Technika prostředí staveb alespoň základní 
logická koncepce. Větrání energeticky úsporného objektu není v dokumentaci vůbec řešeno. Vytápění objektu 
je řešeno samostatně pro každou jednotku pomocí vlastního plynového kotle, pravděpodobně s průtokovým 
ohřevem vody. Potřeba tepla na vytápění bytových jednotek bude velmi nízká, odhaduji cca 2 až 5 kW. Plynový 
kotel s průtokovým ohřevem vody bude mít mnohem větší výkon a bude tedy tzv. cyklovat a tím pracovat 
s nízkou účinností. Navíc není řešen ani způsob odkouření kotle – umístění komínu, jeho typ, atd. 
 V práci byly použity vhodné metody, ovšem opět s řadou dílčích chyb. Například v programu Teplo jsou 
zadávány skladby konstrukcí (obvodové stěny, střechy, atd.) bez tenkých vrstev, které nemají zásadní vliv na 
výpočet součinitele prostupu tepla U, ale mají zásadní vliv na bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry. 
Posouzení konstrukcí, které tento program poskytuje, je pak chybné. 
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 Formální a grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Na práci je vidět praktická zkušenost 
studenta s vytváření projektové dokumentace. 
 Práce má formu stavební dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění z roku 2013 a je 
přehledná a srozumitelná. 
 Schopnost studenta aplikovat inženýrský přístup při řešení hodnotím jako dobrou. 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 
 

1) V projektu jsou používána moderní řešení připojovací spáry oken, tzv. předsazená montáž. Jaký je 
správný postup takovéto montáže? Popište způsob správného kotvení 

2) Vysvětlete statický princip fungování isonosníku (typ konzola), tj. způsob namáhání jednotlivých částí 
výztuže. Jak se zohlední vliv isonosníků při výpočtu tepelných ztrát objektu. 

3) Vysvětlete uvažovaný způsob vytápění objektu, popište způsob odkouření 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

Jako oponent hodnotím předloženou diplomovou práci známkou: 

 
B – velmi dobře 

 
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 Plzni dne 8. 2. 2017 
 
 
 

  Ing. Miroslav Handlíř 
         Oponent diplomové práce
   


