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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  ZDROJE TEPLA V BYTOVÝCH DOMECH 
Jméno autora: Bc. David Pařízek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Václav Helebrant 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ, Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář.  
Diplomová práce je zaměřena na ekologické a ekonomické porovnání variantního řešení vytápění bytového domu. V textové 
části se p. kandidát zabývá výběrem vhodného zdroje tepla pro zadaný bytový dům ve dvou různých standardech. Na 
nejvhodnější variantu vypracoval projekt vytápění v rozsahu prováděcího projektu. 
Zadání je náročné především na výběr pramenů a schopnost technicko-ekonomického vyhodnocení variant 
 

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. 

Vložte komentář. 
 

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

P. Kandidát postupoval metodicky správně a použil v praxi využívanou metodu hodnocení NPV 

 

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

získaných z praxe. 

Technicko-ekonomické hodnocení a zejména doprovodný projekt je velmi kvalitní a p. kandidátovi jistě pomůže jako 
metodická pomůcka v jeho budoucí praxi 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomní práce i přílohy jsou velmi obsáhlé. 
Diplomní práce i přílohy jsou psány výbornou češtinou, v mladé generaci ne příliš obvyklou. 

 

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 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. 
Práce se opírá o náležitě široký okruh pramenů, vč. SW kalkulačních nástrojů 
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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. 
K diplomní práci bych měl následující připomínky a dotazy: 
Str. 14, Graf 1 – není uvedeno, zda cena plynu je pro výhřevnost nebo spalné teplo 
Str. 18, čl. 7.4.8. bylo by dobré uvést pramen [16] 
Str. 21 a 23  tabulka 5: potřeba energie na větrání a vytápění 36500 kWh/ rok vers. tepelná ztráta 24,5 kW -  
obvykle nám poměr roční potřeba tepla [kWh/ rok] ku tepelná ztráta [kW] vychází 2200 a vyšší. Tady je to 1489 nebo 1115. 
Otázka:  Jak to lze vysvětlit? 
Str. 32 a dále Chybí stanovení, zda ceny jsou s DPH nebo bez. SVJ obvykle nejsou plátci DPH 
Otázka:  jak je to v práci uvažováno? 
Str. 35 Na přípravu teplé vody jsou uvažována 2ks tepelného čerpadla Sanden aquaeco CO2 za 296.208,-- Kč (patrně vč. 
DPH). 
Otázka: Jak by dopadla roční energetická a finanční bilance tepla pro TV, kdyby se na její přípravu použilo základní tepelné 
čerpadlo WPL 24 I s druhým oběhovým čerpadlem pro TV a nepoužila se tepelná čerpadla Sanden aquaeco CO2. Takové 
řešení by mělo SCOP pro TV samozřejmě nižší, tzn. spotřebu elektřiny vyšší. 
Toto řešení je za cca 8.000,-- vč. DPH, tzn. o cca 288.000,-- levnější.  
Otázka:  jaká je prostá návratnost 2ks tepelného čerpadla Sanden aquaeco CO2 vzhledem j jejich vyššímu SCOP  
oproti 1 oběhovému čerpadlu navíc? 
Str. 32, Tab. 7, str. 34, tab 10, str. 35, tab. 13 Chybí odhad ceny montáže. Bylo možno vzít koeficientem, např. 40 - 70% z 
ceny technologie.  
Otázka: s jakou DPH by pak do výpočtů vstupovala cena technologie? 
Otázka: Mělo by to vliv na posouzení NPV? 
 
K projektu bych měl následující připomínky a dotazy 
Str. 12, odst. 10.1. Prostupy 850x450mm, jsou, předpokládám pro 1 tepelné čerpadlo a odpovídají čistým vnitřním 
rozměrům vzduchovodu s izolací cca 700x300mm. Jedno tepelné čerpadlo pracuje s průtokem vzduchu 2200m3/hod [A] 
Otázka: jaká je rychlost vzduchu ve vzduchovodu tohoto profilu? 
Otázka: bude stačit disponibilní přetlak ventilátoru 1,15 hPa [A] nebo jaký bude muset být profil vzduchovodu? 
V projektu chybí posouzení situace - exteriéru z hlediska přívodu a odvodu vzduchu ve vnějším prostředí. 
Otázka: jaká je minimální rozteč prostupů na jedné stěně, aby se vyfukovaný vzduch nemíchal s nasávaným? 
Otázka: str. 13, odst. 10.4. podle jakého podkladu je stanovena výška kondenzátního potrubí 300mm v kotelně? 
 
[A] návod k montáži a obsluze TČ WPL 19/21 I/ IK 

 
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. 

Pan kandidát zpracoval kvalitní diplomní práci. Projekt v příloze bude p. kandidátovi jistě sloužit jako 
vodítko na počátku jeho profesionální kariéry. Velmi užitečný mu bude soubor odkazů. 
Práce by p. kandidátovi umožnila pomoci architektovi s volbou zdroje tepla do nového bytového domu 
nebo vysvětlit a kvalifikovaně diskutovat například o konkrétní akci odpojení bytového domu od SZT 
s představenstvem SVJ a zástupci tepláren. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 28.1.2020     Podpis: Václav Helebrant 


