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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dimenzování zemních výměníků pro tepelná čerpadla 
Jméno autora: Richard Benda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav techniky prostředí 
Oponent práce: Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, UCEEB, Třinecká 1024,  273 43 Buštěhrad 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl za úkol porovnat různé přístupy k návrhu zemních výměníků pro tepelná čerpadla země/voda, a pro různé 
typy rodinných domů (z hlediska potřeby tepla) a otopných soustav (z hlediska teplotních spádů) porovnat výsledky 
různých výpočtových metod. 

 

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. 

Oba základní úkoly uvedené v zadání student splnil (popis jednotlivých výpočtových postupů a porovnání výpočtů podle 
nich). 

 

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

Diplomová práce je členěna do několika kapitol, které na sebe logicky navazují. Od popisu jednotlivých typů tepelných 
čerpadel a jejich komponentů až po popis jednotlivých metod výpočtu a jejich použití v praktických příkladech. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá. Autor v rešerši k řešené problematice vybral spíše popisné pasáže z internetových zdrojů, 
než aby čerpal technické základy z odborné literatury (což dokládá i seznam citovaných zdrojů). Navíc se autor zřejmě 
občas nezamyslel nad významem sdělených informací: 
- str. 10 v popisu výparníku je sděleno dvakrát to samé; 
- str. 13 autor popisuje regulaci tepelných čerpadel vzduch/voda a to buď regulaci výkonu pomocí regulace otáček a/nebo 
 regulaci teploty podle ekvitermní křivky – a jak se dosahuje regulace výstupní teploty? 
- str. 23 „…v zimních měsících dopadá na zemský povrch max. 200 W/m2“; 
… 
V druhé, praktické části bakalářské práce autor již popisuje různé metody dimenzovaní zemních výměníků a tam je popis 
věcný a odpovídající potřebám bakalářské práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň bakalářské práce je dobrá. Některé věty jsou v textu jakoby nedokončené nebo se autor občas v dlouhém 
souvětí ztratí. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Výběr zdrojů je zjednodušen z 90 % na internetové zdroje a firemní literaturu jako by vůbec neexistovala odborná 
literatura na toto téma. I u některých obrázků a grafů jsou jako zdroj uváděny internetové stránky, i když na nich je u 
daného obrázku (grafu) uvedeny původní zdroje. 

 

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. 
V závěru autor pouze shrnuje výsledky z grafů a tabulek uvedených v praktické části bakalářské práce, aniž by provedl 
nějakou analýzu výsledků a z ní vyvodil nějaký závěr – například která metoda je vhodnější (a nejen na základě množství 
vstupních údajů) a pro které budovy ji lze použít. 
 
Otázky pro autora: 
- jak si vysvětlujete, že pro vyšší teplotní spád otopné soustavy stačí kratší vrt pro stejné tepelné čerpadlo? 
- co se stane, pokud dojde k poddimenzování vrtu(ů)? 
 

 
 
 

 

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  C - dobře. 
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