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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění a chlazení administrativní budovy  
Jméno autora: Michaela Račáková 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 

Oponent práce: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Regulus spol. s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce vzhledem k jeho rozsahu hodnotím jako náročnější. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Diplomantka splnila zadání. 
 

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

Zvolený postup při řešení zadané práce, hodnotím jako správný. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Diplomová práce je psaná na dobré odborné úrovni. Kladně hodnotím využití a aplikaci materiálů od výrobců navržených 

zařízení a práci s odbornými webovými portály. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná na velmi dobré grafické úrovni. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a členění. V práci se nevyskytují 

výraznější gramatické chyby ani překlepy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Pro zpracování diplomové práce studentka využila dostatečné množství podkladů. Vlastní výsledky od převzatých zdrojů jsou 

v práci jasně odlišeny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomantka se ve své práci zabývala vytápěním a chlazením administrativní budovy umístěné v Praze 5. Práce je 

rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou ve formě projektu. Ve studii byly shrnuty možnosti 

způsobu vytápění a chlazení administrativních budov. Ve vlastním projektu bylo vybráno optimální řešení pro 

zadanou budovu a zpracován projekt vytápění a chlazení včetně návrhu jednotlivých komponent.  

 

- Může při provozu řešené budovy nastat současný požadavek na chlazení a vytápění jednotlivých zón? Jak 

bude případně tento požadavek řešen? 

- Popište logiku přepínání trojcestných ventilů mezi aku nádrží tepla a chladu a ventilů mezi aku nádrží tepla 

a zásobníkem TV. 

- Jak je systém vytápění, chlazení a přípravy TV řízen?  

- Je navržený systém vytápění a chlazení otevřený dalším možnostem dopojení  např. obnovitelných zdrojů 

energie? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2019     Podpis: Ing. Helena Křišíková, Ph.D.  


