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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění a větrání bytového domu 
Jméno autora: Jana Pabousková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bez komentáře. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Praktická část práce je splněna v plném rozsahu. Teoretická část práce je možná až příliš stručná zvláště v části vytápění a 
plně nepokrývá zadanou „analýzu systému vytápění … s cílem nízké spotřeby energie…“ 

 

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

Bez komentáře. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V analýze systému vytápění je pouze srovnání teplovodní otopné soustavy (uvedena jako „vodní“) s otopnými tělesy se 
systémem teplovzdušného vytápění. Výhody jednoho či druhého nejsou příliš rozvinuty. Rozhodnutí se pro systém 
teplovodní pouze na základě konstatování, že se to tak v ČR nejvíce dělá, mi nepřijde jako závěr vhodný pro bakalářskou 
práci.  Možné varianty zdroje tepla, jiných otopných ploch, případně geometrie OS nejsou vůbec zmíněny. Souvislost 
s nízkou spotřebou energie není téměř řešena. 
Při návrhu množství vzduchu pro kanceláře uvažujete s hodnotou 25m3/os.h, hodnota 50 m3/h by byla vhodnější.  
Zásobníky TV jsou napojeny pouze na teplou a studenou vodu (na výkrese schématu zapojení), pro tento objekt bude 
zřízení cirkulace pravděpodobně nezbytné. Okruh zásobníků by bylo vhodné doplnit odvzdušňovacími ventily a uzávěry (na 
potrubí vystupujícím z rozdělovače/sběrače). 
Dále viz níže otázky k obhajobě. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně i jazykově je práce na dobré úrovni, zvláště pak projekt vytápění. Ve výkresech větrání (pouze koncept) je určitý 
nesoulad – někde jsou uvedena množství vzduchu (byty) někde nejsou (kanceláře), chybí šipky proudění odpadního 
vzduchu v části bytové (systém podtlakový) na ostatních jsou zobrazeny. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Bez komentáře. 

 

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. 
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. 
 
Praktická část práce je na dobré úrovni, studentka prokázala schopnost aplikovat nabyté znalosti v projektu 
vytápění bytového domu, velmi oceňuji schopnost autorky využít pro zpracování projektu výpočetní nástroje 
Protech a Techcon. Teoretická část práce by snesla pečlivější zpracování.   
 
1. Jaký způsob větrání předpokládáte při návrhu vytápění? V části vzduchotechniky jsou uvedeny dva systémy. Ve 

výpočtech tepelných ztrát místností pro dimenzování otopných těles je zahrnuta i tepelná ztráta větráním. 
V technické místnosti na rozdělovači ale předpokládáte větev VZT (ačkoli není osazena žádnými armaturami).  

2. V práci jsou navrženy dva zásobníky TV.  Jakým způsobem se dostane otopná voda do druhého zásobníku, když 
čerpadlo okruhu zásobníků je osazeno na části směřující pouze k zásobníku prvnímu? 

 
 
 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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