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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění víceúčelového objektu 
Jméno autora: Bc. Eliška Gráfová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov K-125 
Oponent práce: Ing. Petr Bureš 
Pracoviště oponenta práce: Veskom, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o projekt vytápění víceúčelového domu s kotelnou na peletky a  dále o rešerši problematiky BIOMASY obecně, 
výběr typu biomasy pro daný objekt a jeho porovnání s jinými druhy paliv.  

 

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.  

Práce svým obsahem odpovídá zadání. 
 

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

Studentka zvolila správné  postupy odpovídající zadání práce jak ve výkresové, tak ve výpočtové části. 

 

Odborná úroveň C - 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 
 Odborná úroveň plně odpovídá zadání, celkově dobře mapuje danou problematiku, vyvozuje vlastní závěry k dalšímu 
použití. Projekt obsahem odpovídá požadavkům na projekt ÚT.  

 

 

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 
 Projekt je vypracován v souladu s požadavky příslušných platných norem. Rešerše problematiky BIOMASY rozebírá tuto 
problematiku a dává celkově velmi dobrý přehled. 
V práci je několik drobných jazykových chyb, které, jak je patrno, vznikly překlepem  (např. str. 40 – v Roztocích u 
Prahy).  

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
 V diplomové práci jsou uvedeny citované i použité materiály, práce je provedena v souladu se zvyklostmi a požadavky  

 

 

Další komentáře a hodnocení 
nejsou 
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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. 
 

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním a po technické stránce zvolené řešení odpovídá 
požadavkům. 

 

Otázky na studentku:  
 

1. Rešerše problematiky BIOMASY 

 V ekonomickém porovnání je uvedeno, že náklady na dopravu nejsou uvažovány, díky rozdílné výši 
jednotlivých poskytovatelů.  Není to u PELETEK při srovnání s PLYNEM a ELEKTŘINOU docela  důležitá 
položka (v tomto případě v neprospěch PELETEK)?  

Navíc se tato skutečnost neodráží ani u hodnocení vlivu na produkci CO2 ? 

 Cenové srovnání je provedeno přehledně v tabulkách. Nebylo by profesionálnější (zejména pro 
studenta ČVUT, fakulty stavební) udělat jednoduchý rozpočet s jeho standardy a zvyklostmi? 

 Při srovnávání s jinými zdroji (zejména z pohledu na ekologičnost zdroje), bych doporučoval přidat 
porovnání s jiným alternativním zdrojem, např. s tepelným čerpadlem. 

 

2. Projekt 

 Zásadní otázkou na studentku je, proč zvolila pro navrženou otopnou soustavu teplotní spád  
55/44 0C? 
Otopná soustava je navržena pouze s otopnými deskovými tělesy, vybraný peletkový kotel VERNER A 
492 dle výrobce pracuje v optimálních výstupních teplotách  60 - 80 0C a umožňuje regulací jen 
nejnižší přístupnou výstupní teplotu 550C. Při této teplotě určitě budou jeho výkonové i spalovací 
parametry zhoršené.  Co tedy studentku vedlo ke zvolení uváděného teplotního spádu? 
 

 V projektu je uvedeno, že příprava teplé vody bude řešena lokálními ohřívači.  Je její potřeba opravdu 
tak malá a tak vzdálená jednotlivým odběrovým místům, že se nevyplatí jiný systém? 
 

 Otázka k diskusi – nebylo by vhodnější udělat horizontální rozvod v části objektu s kotelnou v podlaze 
a připojit otopná tělesa místností 101-105 a 115-117 zespoda? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
Datum: 26.5.2018     Podpis: 


