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Diplomová práce je zpracována na velmi dobré technické a grafické úrovni.
Je zpracována v souladu se zadáním.
Práce obsahuje textovou a výkresovou část. Hlavní tématikou diplomové práce je návrh
rehabilitačního zařízení. Diplomant řešil objekt z hlediska stavebního, i TZB.
Diplomová práce vychází ze standardních podkladů a při zpracování se diplomant
celkem správně držel platných norem a předpisů pro tuto problematiku, prokázal tím dobrou
orientaci v daném řešeném problému. Avšak jsou zde mírné nepřesnosti. Výkresová část je
zpracována na velmi dobré grafické i technické úrovni. Kazí ji opět jen drobné nepřesnosti.
Práce je však důkazem, že student tuto problematiku zvládl a je tak schopen vypracovat
obdobné projekty v praxi, jak pro stavební povolení, tak i projektovou dokumentaci pro
provedení stavby.
Připomínky:
- str. 31, lépe uvádět, že návrhová „maximální“ vlhkost je 55 %, 65 %.
- u výčtu literatury uvádět roky vydání.
- výpočty dle Teplo 2010 – pro střechu bazénu vhodné použít 32 °C (stoupání teploty po
výšce), vlhkost platnou pro stavební konstrukce, ne pro bazénová zařízení, tedy ne 65 %, ale
85 %.
- U hodnocení Simulace 2010 chybí vyhodnocení výpočtu, i když výsledek je správně.
- Ztráty 2010 – teplota větracího vzduchu by neměla být 0 °C, nebo -15 °C, výpočet
tepelných ztrát je tak předimenzován.
- pro bazén v zimním období navrhovat max. x = 14,3 g/kg, než 18,5 g/kg. 32 °C a 60 % je
v pořádku dle české vyhlášky.
- chybí tepelně technické posouzení stavebního detailu.
- vhodné uvést jak bude doplňována voda do otopné soustavy.
- ve zprávě uvést akustické posouzení VZT jednotek, ve výkresech i návrhu VZT je však
řešeno.
Celkově je práce přehledná. Velmi kladně hodnotím studenta za výběr nejednoduchého
a náročného tématu, jak z hlediska stavebního, tak i technologicky složitého v oblasti
vzduchotechniky. Propracována je především část popisu zařízení VZT, funkce a systémy
vzduchotechniky. Ve výkresové oblasti části TZB, především vzduchotechniky pak výborně
přehledné parametry návrhu (mikroklima) pro každou místnost, což je zásadní.
Diplomant si počínal v průběhu zpracování práce zodpovědně, což svědčí o
porozumění řešené problematiky a zpracování celé práce. Škoda drobných nedostatků a
nepřesností, které kazí celkový dojem z práce.
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