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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění bytového domu 
Jméno autora: Martina Krausová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technická zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Ilona Koubková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část řeší projektovou dokumentaci vytápění bytového domu na úrovni 
rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Druhou částí je rešerše na téma : “Vytápění/Solární soustavy „. Práce je 
zpracována na velmi dobré odborné i grafické úrovni. 

 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Zadání je splněno v plné šíři. Nemám vážnější připomínky. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení je správný, metodika výpočtů je správná, bez vážnějších připomínek. Jen drobnou připomínku bych měla 
z hlediska zvoleného teplovodního spádu soustavy v závislosti na vedení trubního rozvodu podlahou. Dále je třeba se 
zamyslet, zda by v rozvodech neměly být kompenzační smyčky na delších trubních rozvodech vytápění. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Studentka zpracovala bakalářskou práci na velmi dobré odborné, technické i grafické úrovni. Z práce je vidět aktivní práce 
s literaturou i znalost výpočetních programů.  Studentka je schopna řešit problematiku v širších souvislostech a je schopna 
aplikovat inženýrský přístup. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
V této části nemám závažnější připomínky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Z předložené práce je vidět aktivní přístup studentky při práci s literaturou i potřebnými výpočetními programy. V práci 
nedošlo k porušení citační etiky, citace jsou úplné, v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Práci hodnotím kladně, práce nese rysy profesní erudice , je vidět již určitá míra projektové  zručnosti. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
Práce je zpracována na velmi dobré odborné, technické i grafické úrovni. Malé doporučení z mé strany – vysvětlit 
zda jsou nutné na potrubí kompenzační smyčky a zda je vhodně zvolený teplovodní spád soustavy s ohledem na 
vedení potrubí v podlaze.  

Otázky k obhajobě : 

1) Na jakých parametrech závisí návrh kompenzačních smyček na potrubí ve vytápění a jaké parametry 
ovlivní návrh smyček ? 

2) Z jakých parametrů vycházíme při návrhu tloušťky izolace na potrubí pro systém vytápění a z jakých ( 
obecně ) důvodů je tato izolace na potrubí požadována. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.6.2017     Podpis: 


