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Věc: Recenze diplomové práce diplomanta, studenta magisterského studia 

B c .  A l e š e  M a c h á t a  
 

Název diplomové práce: Studie vytápění činžovního domu 

 
Diplomantovi byly uloženy následující zásady pro vypracování :  
 
-     vypracovat studii vytápění činžovního domu s možností kalorimetrického měření tepla 
pro jednotlivé zúčtovací jednotky 
- volba vhodného zdroje tepla 
- návrh řízení zdroje tepla včetně nadřazeného systému regulace 
- návrh větrání společenských prostor v suterénu  
 
Diplomant zpracoval danou úlohu v práci, která obsahuje 83 stran textu, včetně 17 tabulek, 30 
obrázků, a 33 příloh, 6 tabulek a 2 výpočtů (xls) na CD a 10 výkresů ve výkresové části.  
Práce je členěna do těchto kapitol : 
 

Obsah 
1. Úvod 
2. Konstrukce objektu a tepelné ztráty 
3. Otopná soustava 
4. Hydraulické výpočty 
5. Vyvážení otopné soustavy 
6. Větrání 
7. Zdroj tepla 
8. Pojistné a zabezpečovací zařízení 
9. Regulace 
10. Měření tepla 
11. Příprava teplé vody 
12. Spalinová cesta 
13. Potřeba tepla a paliva pro vytápění a přípravu teplé vody 
14. Závěr 
 
Nejobsáhleji je zpracována kapitola č. 6. Větrání. 
 
Poznámky recenzenta.  
 
Práce je vypracována podrobně, sleduje zadání a plní pokyny pro zpracování. Pro 
vypracování diplomové práce bylo použito výpočetní techniky, což dokládají přílohy na CD.  



Je zvláště cenné, že diplomant nepoužil převzaté výpočetní programy od zvolených výrobců, 
ale vytvořil si vlastní výpočtové programy v tabulkovém procesoru Excel. 
 
Teoretické části a postupy výpočtů jsou zpracovány přehledně, vztahy jsou uvedeny správně a 
vše je popsáno v logickém sledu. Jednotlivá odvození jsou popsána dostatečně podrobně. 
 
● V textu se objevují nepřesné výrazy a formulace (topná větev, teplá užitková voda, pro 
zpátečku odvod, monogram místo nomogram…) 
● Na str. 12 – nemá být pojišťovací zařízení, ale pojistné 
● Str. 22 – chybí volba velikosti THR 
● Počet osob v baru v suterénu (str. 41, 43 a 64) nemá být předpokládán, ale převzat z max. 
počtu osob uvedeném v požární zprávě 
● Ve výkresu č. 10 – VZT suterén je vyznačeno umístění požárních klapek a požárního 
stěnového uzávěru – v práci však není zmínka o dělení požárních úseků 
● Str. 54 – účinnost kondenzačního zdroje tepla je dána výrazem od 98% - lépe by bylo uvést 
rozsah účinnosti  
● Str. 55 a 74 – tepelná ztráta objektu je 38,3 kW, výkon ohřívače VZT jednotky 2,65 kW, 
zvolen je ale zdroj tepla o výkonu 12-60 kW. Uvedenou tepelnou ztrátu včetně výkonu 
ohřívače by pokryl i zdroj tepla s max. výkonem nižším než 50 kW, kotelna by pak nemusela 
být III. kategorie 
● Str. 57 – PV je umístěn správně, ve specifikaci pojistného úseku chybí zdůraznění umístění 
pojistného ventilu na teplé – výstupní straně z kotle 
● Str. 59 – výpočet hydrostatického absolutního tlaku – h je výška – jaká? 
● Str. 61 – trojcestný regulační ventil pro VZT - kvvyp 1,624 m3/h, kvsskut je navrženo 1,63 
m3/h – není splněn bezpečnostní faktor 1,1 
● Str. 64 student uvádí, že důvodem pro instalaci přímo ohřívaného zásobníku TV je 
skutečnost, že by kondenzační kotel v letním režimu při ohřevu TV nepracoval 
v kondenzačním cyklu – to ale nepracuje ani přímo ohřívaný zásobník… 
● Str. 69 spalinová cesta – chybí kontrola délky koaxiálního odkouření (počet kolenometrů) 
pro oba spotřebiče podle údajů výrobců 
 
 
Závěr 
 
Diplomant řeší ve své práci všechny požadavky zadání. Kromě platných norem se opírá i o 
další literaturu, kterou v závěru cituje. 
Výpočty jsou po matematické stránce provedeny správně, práce je sestavena logicky a 
přehledně. 
Návrh zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV, včetně návrhu klimatizační jednotky pro suterén  
jsou správné a logicky odůvodněné. 
Rozsahu práce odpovídá i rozsah výkresové dokumentace. 
Největším nedostatkem diplomové práce je kvalita vazby, kterou však nepřičítám 
diplomantovi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Přes veškeré připomínky hodnotím práci klasifikačním stupněm:  
 

B velmi dobře 

 

        
Vypracoval: Ing. Petr Šerks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dotaz na diplomanta: 
 
Na str. 9, kap. 3.1.2 student uvádí, že potrubní rozvody z plastových MLC trubek budou 
opatřeny tepelnou izolací tl. 9 mm – jak byla určena tato tloušťka? 
 
Pokud bude dostatek času, mohl by diplomant odpovědět i na druhou otázku, souvisící 
s prací: práce se zaobírá i nadřazeným systémem regulace jednotlivých zařízení.  Ohřívač 
klimatizační jednotky bude z kombinovaného rozdělovače napojen přes směšovací uzel 
tvořený trojcestným ventilem a oběhovým čerpadlem. Popište, jak funguje protimrazová 
ochrana vzduchotechnické jednotky 
  


