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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Vytápění bytového domu
Jméno autora: Ivan Les
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Technická zařízení budov
Oponent práce: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Pracoviště oponenta práce: K125, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce patří rozsahem a volbou objektu k těm obvyklým. Přesto je třeba upozornit na to, že v rámci
bakalářského studia se systémy podlahového vytápění nenavrhují a je třeba tuto problematiku pečlivě
nastudovat. Stejně tak použité zdroje tepla. Z tohoto pohledu je na práci vidět samostatný a aktivní přístup
studenta.

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.
Zadání bylo zcela splněno.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Volba systému z analýzy a metody návrhu byly zvoleny správně.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Z přiložených podkladů a množství výpočtů je patrný poctivý přístup studenta a odbornost je na velmi dobré úrovni.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Tato část je slabým místem práce, gramatika, slovosled i pravopis. Bylo by vhodné práci nechat před odevzdáním
zkontrolovat. V textu chybí často celá slova, diakritika, interpunkce, chybný slovosled.

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku.
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.
Bez připomínek.

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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Závěrečná práce je provedena pečlivě, s větším rozsahem podrobnosti, ve velmi dobré grafické úrovni a velkým množstvím
informací na výkresech. V přílohách jsou uvedeny veškerý výpočty i technické přílohy, které prokazují použití správných
informací a výpočtových nástrojů.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou s ohledem na rozsah a kvalitu zpracování.

Dotazy k obhajobě:
1. Okruh otopných těles v suterénu objektu je provedený celý v jedné dimenzi 15x1 Cu. Ačkoli se jedná o

menší výkony, je tu ale i malý teplotní spád. Opravdu vyhoví takto malé potrubí průtokům a rozumným
tlakovým ztrátám ?

2. V bytových prostorech je uvažováno podlahové vytápění téměř ve 100 % plochy místnosti. Například
ložnice či menší pokoje budou mít jistě nábytek na min. 1/3-1/2 plochy. Jak je tato situace řešena, aby
nedošlo k razantnímu poklesu výkonu?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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