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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Vytápění bytového domu
Jméno autora: Zdeněk ZIMMERMANN
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov
Oponent práce: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
V teoretické části je práce zaměřena na posouzení z hlediska úspornosti, účinnosti a ekologické náročnosti jednotlivých
vytápěcích systémů a zdrojů vytápění. V projekční části je zpracována výpočtová část, návrh otopné soustavy a zdroje tepla.

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.
V práci byly splněny požadavky zadání.

Zvolený postup řešení částečně vhodný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Ve zpracovaném projektu vytápění je poněkud méně domyšlená koncepce podlahového vytápění se způsobem větrání.

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.
Ve studii byl zpracován velký rozsah problematiky většinou s vyššími nároky na požadovanou odbornou úroveň bakaláře.
Studie je zpracována s přispěním značného počtu firemních podkladů a návodů.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
V textové části je řada nepřesností v odborných termínech, formulacích a v jednotkách, jak je uvedeno v připomínkách níže.

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.
Pro zpracování práce bylo použito značné množství titulů vesměs z aktuální odborné literatury. V bakalářské práci jsem
nenašel porušení citační etiky.

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.
Ve studijní části práce překročila zvládnutelný rozsah problematiky a snaha o komplexnost způsobila, že student nebyl
schopný zpracovat tak značnou řadu podkladů, a to přispělo k malé možnosti samostatného objektivního hodnocení.
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Připomínky
Nesprávně používané odborné termíny a jednotky:

- str. 8, 10 , 11 a dále – nevhodný termín „topení“ namísto správného termínu „vytápění“
- str. 6, kap. 2.1.3 a dále v textu – nesprávný termín „tuhá paliva“ namísto termínu „pevná paliva“
- str. 17 – nesprávný termín „spalinové teplo“ namísto správného termínu „spalné teplo“
- str. 27, kap. 3.1.1 – nesprávný termín „hromadná kanalizace“ namísto správného termínu „jednotná kanalizace“
- str. 29, 32 – nesprávně uvedena jednotka výhřevnosti

16,5 MJ = 4,52 kW/h, správně kWh
17 MJ = 4,72 kW/h, správně kWh

Část: Výpočet tepelných ztrát
- ve formulářích výpočet tepelné ztráty je ve druhém řádku odspodu nesprávně uveden pro veličinu φV termín

„tepelná ztráta prostupem“, správně má být uveden termín „tepelná ztráta větráním“. Opakuje se i v tabulce
CELKEM PRO 1.NP ve čtvrtém numerickém řádku, kde je uvedeno „Návrhová tepelná ztráta prostupem φVj“ –
správně má být „tepelná ztráta větráním“.

- Ve výpočtových formulářích je ve výpočtu tepelné ztráty při nuceném větrání uveden redukční činitel fV např. 0,125;
0,15, který slouží ke snížení výkonu pro ohřívání větracího vzduchu na nižší teplotu o � = 4, 5 až 6 °C. O
teplovzdušném větrání ve vztahu k vytápění práce nepojednává. V koncepci řešení a následném výpočtu by mělo
být uvedeno, že podlahovým vytápěním se pokrývá tepelná ztráta prostupem a podle Vašeho výpočtu se pokrývá i
část tepelné ztráty z větrání. Další zmínka o celkové tepelné ztrátě větráním není v práci uvedena.

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.

Otázky k obhajobě
1. Uveďte výhody používání podlahového vytápění u nízkoenergetických budov.

2. Popište zásady odvodu spalin od plynových kondenzačních kotlů.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 21.6.2020 Podpis: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.


