
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém vytápění venkovského rodinného domu 
Jméno autora: Václav Maleček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bez komentáře. 

 

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 splněno v plném rozsahu. 

 

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

Bez komentáře. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na dobré odborné úrovni a přesvědčivě dokládá schopnost studenta prakticky aplikovat získané znalosti 
z nejrůznějších zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá. Občasné pravopisné chyby a nesprávné tvary slov jsou mírně na škodu. 

 

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. 
Bez komentáře. 

 

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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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. 
 
Práce se skládá ze dvou částí: studie na téma možných variant vytápění rodinného domu a projektu vytápění 
nejvhodnější varianty. Práce svou úrovní odpovídá požadavkům na tento typ práce. Ve studii velice oceňuji 
podrobný návrh všech uvažovaných variant pro určení nezbytných zařízení, a tím i pořizovacích nákladů. Samotný 
projekt vytápění je zpracován velice pečlivě. Při obhajobě prosím o vyjádření k následujícím bodům: 
 

1. Jakým způsobem jste postupoval při návrhu potřebné plochy zemního kolektoru a vodního kolektoru 
v náhonu pro varianty s tepelnými čerpadly? 

2. V technické zprávě máte uvedeno: „Pro výpočet velikosti zásobníku bylo uvažováno se spotřebou 

0,04 m3 /osobu a 0,010 m3 /osobu pro přístavbu kanceláře.“  Je toto množství teplé vody na osobu 
pro obytnou budovu dostatečné? Zohlednil jste nějakým způsobem i provoz kanceláře v návrhové křivce? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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