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pro NSP SI, GK, ME 
 
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytápění bytového domu 

Autor práce:  Simona Dvořáková 
Oponent práce: Ing. Lucie Vendlová, Ph.D. 

Popis práce: 

Jedná se o návrh vytápění a přípravy teplé vody pro novostavbu třípodlažního bytového domu 
s kancelářskými prostory v přízemí objektu.  
Teoretická část představuje rešerši zaměřenou na otopná tělesa. Řeší jejich rozdělení, princip 
návrhu a zmiňuje příslušné připojovací a regulační armatury.   

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odborná úroveň práce je dobrá. Konkrétní návrh byl proveden přehledně s patřičnými 
programovými prostředky. 

2. Ke zpracování výpočtové, grafické i textové části byly použity vhodné metody. 
3. Literární zdroje jsou dostatečné, číslované a citované.  
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce je dobrá, přehledně zpracovaná a jednotlivé 

části práce jsou vzájemně logicky provázány. V práci se přesto objevují překlepy a 
gramatické chyby, např. v abstraktu je uvedeno, že se objekt skládá ze dvou „provizorních“ 
částí namísto provozních, ve skladbách konstrukcí se objevuje výraz „vynilová“ podlaha. 
Nejednou není dodržena shoda podmětu s přísudkem (např. otopná tělesa „zajistili“ 
tepelnou pohodu). Ve výkresu č. 1 nesedí číslování místností s legendou místností. Stoupací 
potrubí by mohlo být označeno výrazněji a u jednotlivých horizontálních větví by mohlo být 
pro přehlednost uvedeno, zda je potrubí vedeno v podhledu nebo v podlaze. Ve výpočtové 
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části a v legendách na výkresech je zmiňováno, že jsou navržena tělesa Radik klasik VK. 
Jedná se tedy o klasická tělesa s bočním připojením nebo spodním připojením?  

5. Bakalářská práce svým obsahem i rozsahem splňuje zadání bakalářské práce a dokládá, že 
studentka dané problematice rozumí.  
 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jedná se o novostavbu bytového domu a v rámci výpočtu součinitele prostupu tepla 
střechy byla zjištěna hodnota U=0,26 W/m2K-1. Vyhovuje toto současným normovým 
požadavkům, jak uvádíte na str. 35? 

2. V objektu převažují navržená otopná tělesa vysoká 700 mm. Proč jste volila tuto výšku? 
(Někdy to bylo za cenu značného předimenzování potřebného výkonu – namátkou např. 
místnost D.2.04-05, kde byla tepelná ztráta 322 W a výkon OT 599 W.  Jak vysoké jsou 
v objektu parapety?   

3. Proč nebyla pro stanovení denní potřeby teplé vody použita normová hodnota pro stavby 
pro bydlení (tj. 0,082 m3.per-1) a namísto toho počítáte s jednotlivými činnostmi, jako např. 
že si 70 obyvatel domu umyje ruce jednou denně, viz str. 133?  

4. Jako zdroj tepla byly navrženy kondenzační kotle. Proč byl zvolen teplotní spád v kotlovém 
okruhu 80/60 °C? 

5. V rámci výpočtu tepelné bilance technické místnosti v zimním období počítáte s celkovou 
tepelnou produkcí kotlů a zásobníkového ohřívače 124000 W (viz str. 143). Jak jste dospěla 
k tomuto součtu? Jednalo by se v takovém případě o technickou místnost? Jak se změní 
teplota vzduchu v místnosti, když použijete skutečné výkonnostní parametry Vámi 
navržených zařízení? 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: 

 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  B/ 1,5 

Datum:  5. června 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


