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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace sprchového výměníku 
Jméno autora: Bc. Kryštof Brokeš 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav techniky prostředí 
Oponent práce: Ing. Nikola Pokorný 
Pracoviště oponenta práce: UCEEB ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání diplomové práce bylo navrhnout úpravy prototypu sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní 
vody. Navržené prototypy pak měly být experimentálně ověřeny v souladu s požadavky na testování výměníků pro zpětné 
získávání tepla z odpadní vody. Výsledky z experimentu měly být aplikovány na reálné provozní podmínky u vybraného 
rodinné domu, bytového domu a plaveckého bazénu. Vzhledem k nezbytnosti provedení experimentálního měření lze 
diplomovou práci považovat za náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Závěrečná práce splňuje zadání v plném rozsahu. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Postup řešení je správný. Autor prokázal, že je schopen práci přehledně členit, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
Jediné, co lze autorovi vytknout je zařazení kapitoly týkající se teoretického návrhu výměníku až za rešerši výměníků na 
trhu.  

  

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Diplomová práce se jeví jako konzistentní celek. Autor přehledně zpracoval jak praktickou, tak teoretickou část práce. Autor 
využil správně znalostí získaných z odborné literatury.  Co nepatrně ubírá práci na kvalitě jsou občas objevující se neodborné 
výrazy jako například na str. 32 „úplně jinde“ na str 33 „standartní“, na str. 72 „hraje“ či nepřesné výrazy jako na str. 56 
„měřící“. 
Jediné, co lze autorovi vytknout z hlediska odborné úrovně práce je chybné stanovení sezonního topného faktoru tepelného 
čerpadla vzduch-voda na základě průměrných měsíčních teplot venkovního vzduchu. Autor stanovil SPF jako vážený průměr 
z měsíčních hodnot. Průměrné měsíční teploty jsou však zřídka kdy pod teplotou bivalence. Pro správné stanovení SPF je 
nezbytné využít tzv. teplotních intervalů. Pro bilancování provozu tepelného čerpadla je k dispozici evropská norma v českém 
překladu ČSN EN 15316-4-2 a její zjednodušení v podobě TNI 73 0351. Obě normové publikace představují tzv. intervalovou 
metodu, která je založena na provozu tepelného čerpadla v teplotních intervalech.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je dobře čitelná, text je srozumitelný. Z jazykového hlediska je práce v pořádku. Jediné, co lze autorovi vytknout po 
formální stránce je barevné sladění křivek, které odpovídají stejné teplotě na obr. 8.8 a obr. 8.13 (pro lepší přehlednost).   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vybrané zdroje závěrečné práce byly relevantní a lze potvrdit, že nedošlo k porušení citační etiky.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce na téma Optimalizace sprchového výměníku splňuje zadání v plném rozsahu. Autor přehledně 
zpracoval teoretickou část práce, využil správně znalostí získaných z odborné literatury. Práce obsahuje velmi 
detailní a kvalitní rešerši sprchových výměníků pro zpětné získávání tepla z odpadní vody.  Veškeré vybrané zdroje 
závěrečné práce byly relevantní a lze potvrdit, že nedošlo k porušení citační etiky. Autor se dopustil pouze drobné 
chyby při stanovení sezónního topného faktoru tepelného čerpadla vzduch-voda. S přihlédnutím na celkový dojem 
z práce, hodnotím tuto práci klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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