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Téma, dosažené výsledky, přínos a praktická využitelnost práce:
Student se v první části zabýval rešerší návrhu rozvodů a používaných materiálů pro jejich výrobu. Popsal, jaké
jsou možnosti statické a dynamické regulace ve vytápění. Teoreticky také popsal výpočet tlakových ztrát v potrubí
a regulačního ventilu. V druhé části praktické se zabýval výpočtem tlakových ztrát u paralelní větve se šesti tělesy.
Popsal, jak je důležité hydraulicky vyrovnat otopnou soustavu na základě výsledků hmotnostních průtoků
v porovnání s nevyváženou otopnou soustavou.
*

Věcné a formální připomínky k práci :
Student projevil znalosti a orientaci v problematice, kterou si musel pro vypracování práce vyhledat a nastudovat.
Z hlediska správné terminologie je práce v pořádku. I když je práce menšího rozsahu, tak je téma dostatečně
popsáno. Obecně je vhodnější používat kvalitnější obrázky, některé nejsou ostré. Je vhodné volit stejný typ písma
v textu i v grafických závislostech. Ten je u většiny tabulek a grafů oproti textu rozdílný. Také není vždy dodrženo
stejné značení veličin kurzívou a jednotek bez kurzívy. Text je čtivý a bakalářská práce je logicky členěná bez
gramatických chyb. Práci hodnotím velice kladně.
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