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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění bytového domu 
Jméno autora: Bc. Petra Chloupková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Vladimír Galád 
Pracoviště oponenta práce: Projekce a služby 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání požaduje komplexní přístup k řešení vytápění bytového domu vč. studie možných zdrojů tepla. Z tohoto pohledu lze 
zadání považovat za náročné.  
 

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.  

Odevzdaná práce ve všech směrech obsahuje a řeší jednotlivé kapitoly zadání vč. specifikace projektovaných položek 
komponentů. Výpočty jsou provedeny podrobně s použitím výpočtových programů a kromě výpočtů koeficientů prostupu 
tepla obsahuje také podrobné hydraulické výpočty pro dimenzování a seřízení otopné soustavy. Nad rámec jsou přiloženy 
protokoly o posouzení stavebních konstrukcí z hlediska šíření tepla a vodní páry. I když dokumentace splňuje zadání z 
hlediska měření a regulace a rozděluje soustavu na zóny a stanovuje hodnoty pro seřízení, bylo by vhodné ji rozšířit o 
stručný popis jak by měla fungovat navrhovaná ekvitermní regulace a způsob regulace zón (nejde o technické řešení, to je 
součástí profese m+r). 
Projekt otopné soustavy je i po grafické stránce vypracován srozumitelně a výkresy obsahují potřebné náležitosti.  
 

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

Postup a metody vypracování byly zvoleny obvyklým způsobem, který zaručuje funkčnost otopné soustavy po seřízení a 
uvedení do provozu. Jednotlivé kroky logicky navazují od výpočtů tepelných ztrát až po technické řešení otopné soustavy.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
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 
Práce je náročná značným množstvím zpracovávaných vstupních parametrů a hodnot a vyžaduje systematický přístup a také 
se "neztratit" v souvislostech a s použitím více disciplín (stavební tepelná fyzika, hydraulika, posouzení a volba zdrojů, 
ekonomické hodnocení, vlastní vyhotovení práce, atd.) a splňuje vysoký standard požadavků na dokumentaci staveb a 
zařízení TZB. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Texty jsou srozumitelné s použitím vhodných odborných termínů. Typograficky byla zvolena přehledná forma sdělování 
obsahu členěním kapitol, doplněných obrázky, tabulkami, schématy i grafy.  

 

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 
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zvyklostmi. 
V tomto směru nemám připomínky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Práce splňuje jak zadání, tak požadavky na projekt vytápění bytového domu jako celek. Za nadstandardní lze 
považovat podrobné protokoly ke konstrukcím z hlediska tepla a vodní páry a naopak by bylo vhodné doplnit 
popis navrhované ekvitermní a zónové regulace s ohledem na hospodárný provoz otopné soustavy. 

 

Navrhuji otázky k obhajobě, které by měly přispět k posouzení komplexního přístupu autora k problematice: 

1/ vysvětlete princip ekvitermní regulace a význam termostatických ventilů na tělesech 

2/ jaké přínosy lze očekávat od kvalitní zónové regulace 

 
 
 
 
 
Datum: 13.6.2017     Podpis: Ing. Vladimír Galád 


