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POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění mateřské školy 
Jméno autora: Jan Fučík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K11125 TZB 
Oponent práce: Ing. Dana Vágnerová 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání DP se opíralo o konkrétní budovu mateřské školy a bylo rozděleno na dvě části.   
V první části, vypracováním konceptu TZB pro budovu MŠ, měl student prokázat všeobecné znalosti a rozhled v oboru TZB.  
Ve druhé části, zpracování konkrétní projektové dokumentace profese vytápění, měl student předvést schopnost samostatného řešení 
problému s hlubší znalostí zvoleného oboru, v tomto případě vytápění.  

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
První část DP je velmi strohá. Student v konceptu návrhu uvedl pouze nejužší základní informace, bez bližší specifikace či rozšíření. Ale 
veškeré údaje jsou podstatné a správné.  
V druhé části DP je pečlivě zpracována projektová dokumentace profese vytápění. Zpracování dokumentace  
je úplné a v rozsahu vyšším, než odpovídá zadanému stupni-DSP.   

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
V první části DP jsou uvedeny dva rozdílné základní koncepty řešení, je provedeno jejich porovnání a zhodnocení.  Výsledkem je podle 
diplomanta zvolení optimálního návrhu řešení, který je průmětem obou uvedených návrhů. 
V druhé části je zvolený návrh vytápění dopracován do projektové dokumentace, vč. všech podrobných výpočtů  
a výkresové části. 
 
S uvedeným postupem souhlasím, ale očekávala bych hlubší rozbor jednotlivých variant řešení. 
Důraznější zdůvodnění výběru daného řešení nebo naopak nevhodnosti nevybrané varianty a to konkrétním výpočtem nebo analýzou.  
 
Např.: kapitola č.1.2.1.1 Zdroj tepla – diplomant uvádí: „Nevýhodou TČ země-voda je potřeba vrtů, které by musely být umístěny na 
pozemku MŠ.“ Správně předpokládá, že k uvedenému výkonu zdroje tepla je potřeba více vrtů, které mají mít určitou osovou 
vzdálenost. A dále vyvozuje: „Tím pádem není jisté, zda by se na pozemek všechny vešly.“  
Ve zpracování DP bych pro konkrétní budovu, kdy má student ve výpočtové části vypočítané tepelné ztráty, očekávala volbu výkonu TČ. 
A dále k vybrané velikosti TČ i orientační návrh vrtů. Dále bych uváděla konkrétní požadovanou osovou vzdálenost vrtů. Z těchto údajů 
bych specifikovala minimální plochu pozemku potřebnou pro vypracování primárního zdroje a to porovnala s plochou, kterou mám 
k dispozici. Teprve potom bych uvedla závěr, zda se vrty na pozemek vejdou nebo ne. A pokud ne, tak toto řešení nemohu představit ani 
jako alternativní variantu.  

 
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. 
Úroveň zpracování projektové dokumentace – návrh podlahového vytápění a rozvodů ÚT (otopných těles) je nadstandardní.  Zejména 
bych chtěla vyzdvihnout, že projektová dokumentace obsahuje i výpočet a návrh komína, což není standardem ani u projektových 
dokumentací ve stupni DPP. 
Dále velmi chválím, že student ve výpočtové části provádí vlastní návrh R/S nebo dokonce i kontrolu typizovaného HVDT.  
Proto jsou drobné nedostatky ve výkresové části (např. otočené filtry nad centrálním rozdělovačem ÚT) zanedbatelné.  
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V projektové části student uvádí, že v umývárnách v 2NP není dostatečný výkon podlahového vytápění a tak osazuje do těchto místností 
doplňková desková otopná tělesa, která jsou opatřena dřevěným zákrytem.  Platí pro prostory se zvýšenou vlhkostí, které nejsou 
využívány nepřetržitě, skutečně tak striktní pravidlo povrchové teploty 29°C?    
Nešlo by najít vhodnější řešení, než jsou desková tělesa za dřevěným zákrytem, kde může docházet ve vlhkých prostorách k tvorbě 
plísní?  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Studen užívá krátké a jednoduché věty. Snaží se tak o jednoznačný a konkrétní výstup. Bohužel tímto stylem dosáhl opačného efektu. 
Někdy chybí vysvětlení proč daný údaj vůbec uvádí. Někdy je věta zkrácená na tolik, že postrádá svůj smysl.  
Např.: kapitola 1.1 Popis objektu: „Tato budova má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený.“ 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Stěžejní částí DP byla projektová dokumentace vytápění, kde se diplomant opíral o vlastní výpočty.  
K žádnému porušení citační etiky tak dojít nemohlo.  

 
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. 
Studen měl v teoretické části snahu uvádět obecné pravdy a běžně známé vstupy.  Domnívám se, že by si zpracování DP zasloužilo i 
obecně známá tvrzení podložit konkrétními příklady, výstupem z výpočtu atd.  
 
Např.: kapitola 1.2.3 Ohřev TV. Student uvádí, že volí dva nepřímotopné zásobníky – každý do jiného provozu.  
Dále píše: „Vzhledem ke zvolenému zdroji tepla, však bude potřeba doplnit o bivaletní zdroj v podobě elektrické patrony….“  
Doplňuji – že zvoleným zdrojem je TČ země-voda.  Proč musí být zásobník doplněn o bivaletní zdroj u tepelného čerpadla?  
Nestačí snad topný výkon tepelného čerpadla? Nemá zdroj tepla potřebnou výstupní teplotu? Některá tepelná čerpadla země-voda mají 
i výstupní teplotu 75°C?  Pokud je problém s teplotou, proč nestačí zvolit větší zásobník a ohřívat na nižší  
teplotu ? …… 

 
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. 
 
Předložená diplomová práce, svým rozsahem a technickou úrovní zpracování splňuje zadání. 

 
V rozvinutém schématu a ve schématu zapojen zdroje je naznačeno napojení VZT jednotek bez regulačního uzle. Regulační 
uzel je zakreslen ve výpočtové části v bodě č.4.4. 

Zakreslete různé typy regulačních uzlů pro připojení VZT jednotek a vysvětlete jejich fci?  

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2022     Podpis: Ing. Dana Vágnerová 


