
HODNOCENÍ OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Jiří Macek 

Oponent diplomové práce:  doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.  

 

Téma diplomové práce:  

NÁVRH VYTÁPĚNÍ DĚTSKÉHO DOMOVA 

 

Náročnost tématu  

Návrh vytápění budovy patří ke středně náročným úkolům. Téma diplomové práce bylo 

rozšířeno o zhodnocení dvou variant technického řešení. 

Hodnocení práce 

 Stupeň splnění zadání diplomové práce: 

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu. 

 Originalita přístupu při zpracování tématu: 

Přístup ke zpracování tématu je standardní a pečlivý. 

 Teoretické znalosti: 

V teoretické části diplomant shrnul základní informace a postupy návrhu vytápění, které 

dokázal vhodně aplikovat na reálnou budovu. 

 Adekvátnost použitých metod: 

Použité metody řešení odpovídají běžnému technickému řešení zadaného tématu a byly 

použity vhodně. Pro řešení návrhu byly využity některé výpočtové nástroje uvedené 

v kapitole 5. V této kapitole také autor uvádí vhodné simulační programy pro hlubší analýzu 

problematiky.  

 Logická stavba práce: 

Práce je logicky členěna a je přehledná. 

 Technický návrh: 

Návrh využívá současné trendy technického řešení, méně se zabývá energií 

z obnovitelných zdrojů. 

 Výkresová část: 

Výkresy jsou zpracovány na velmi dobré úrovni.  

 Práce s literaturou včetně citaci: 

Diplomant použil při zpracování tématu práce vhodnou a aktuální odbornou literaturu. 

V textu jsou uvedeny odkazy na citované zdoje. 



 Úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je velmi dobře graficky zpracována. V textu jsou drobné překlepy a špatné formáty, 

některé převzaté obrázky nemají dostatečnou kvalitu. 

 Stylistická úroveň: 

Odborný styl je na dobré úrovni až na občasné výjimky (např. str. 47, kapitola 10.1., 

použití výrazu had).  

 Dotazy a náměty na rozpravu: 

‒ na straně 24 jsou použita pro teplotu dvě označení řeckého písmena theta 

‒ chybí číslování rovnic 

‒ na straně 31 není zformátován horní index v jednotkách 

‒ ve výkresech je označení komínových průduchů na tuhá paliva 

‒ ve výkresu č. 1 v místnosti č. 007není označeno vedení potrubí, do podlahy se asi 

nevejde (35x1,5-Cu + izolace 50mm), pod stropem nejsou označeny závěsy a 

napojení potrubí na stoupačky SJ a SS 

‒ objasněte spádování potrubí ve výkresu č. 05 

‒ ve výkresu č. 08:  

o Jsou nutné vypouštěcí armatury na rozdělovači a sběrači? 

o Jak bude spádováno potrubí mezi R+S a HDTV? 

o Je ve zdroji zapojeno čerpadlo dle vašeho schématu? 

o Chybí vypouštěcí armatury na potrubí vedeném k zásobníkům TV. 

o Jak bude ovládán trojcestný ventil? 

‒ Příloha č. 2: Proč je u některých místností uváděna tepelná ztráta na dvě desetinná 

místa? 

Diplomant prokázal při zpracování diplomové práce schopnost aplikovat získané teoretické 

i praktické znalosti na řešení zadaného tématu a schopnost samostatného zvládnutí vyřešení 

inženýrského problému. Práci hodnotím jako vyhovující a doporučuji k obhajobě. 
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