
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: TZB v nízkoenergetické budově 

Autor práce: Michal Fireš 

Oponent práce: Ing. Eliška Tůmová 

Popis práce: 

V teoretické části se student zabýval energetickou náročností budov dle českých a evropských 
předpisů, konkrétně nízkoenergetických budovy. V projektové části řešil průkaz energetické 
náročnosti, návrh vytápění a přípravu teplé vody pitné v budově P4 vědeckého a výzkumného centra 
AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) v Brně. Ve zhodnocení současného stavu 
systémů a provozu TZB je ukázán výsledek monitorování koncentrací CO2 ve vybraných částech 
budovy. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Po grafické stránce se práce jeví vhodně, u formální úpravy práce by bylo vhodné v obsahu zkratek 
uvést i vysvětlení zkratek z části A, jako např. PENB, TČ, kotel na ZP apod. Jazyková úprava je velmi 
dobrá, občas se vyskytují drobné překlepy a nepřesná spojení, autor nevyužívá dolního indexu. 
Část teoretická A nesplňuje svým rozsahem zadání. V zadání je uveden rozsah 15-20, student však 
rozvedl teoretickou část na 14 stran, z čehož 3 strany obsahují pouze jeden až 2 odstavce textu. 
Autor hojně pracuje se zdrojem EN 15603, správně ČSN EN 15603, jehož platnost byla ukončena 
roku 2009 a byl nahrazen ČSN EN ISO 52000-1 Energetická náročnost budov – Základní zásady pro 
soubor norem ENB – Část 1. Obecný rámec a postupy, která je účinná od 1.12.2018. 
Část výpočtová B je obsažena zejména v přílohách, samotná část B bez příloh obsahem 5 stran. 
V některých částech ať už v části B nebo přílohách chybí postupy výpočtu, výsledky jsou uvedeny 
pouze v přiložených protokolech ze softwaru. Rozsahem jsou přílohy rozsáhlé, autor pracoval 
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zejména se softwarem Protech. Seznam příloh je uveden, ale v pdf u příloh úplně chybí jejich 
nadpisy.  
Autor uvádí objem navrženého zásobníku na str. 36 750 l, na str. 80/140 v přílohách je objem 
zásobníku referenční budovy 600 l. Budova je rozsáhlá a otopných těles je proto velké množství. U 
dimenzování OT však chybí jednotky a popisy hodnot.  
Výkresová dokumentace navrženého vytápění je zpracována s dostatečným rozsahem. Na některých 
místech je užito více než 2 sklonů písma (šikmé u stoupacího potrubí v šachtách). Potrubí v 1.NP na 
více místech vede pod příčkami a zárubněmi (např. mezi místnostmi 1.02/1.04, 1.09+1.08/1.12). 
Standardně se zakresluje rozvinutý řez, ne izometrie. Chybí zakreslená schémata pro dimenzované 
okruhy. 
 
Otázky: 

1) Prověřte současnou metodiku v ČSN EN ISO 52000-1 oproti ČSN EN 15603. 
2) Proč je v PENB energonositelem u vytápění elektřina ze sítě? 

3) Mají všechny zóny (1, 2, 3) v budově P4 stejný jmenovitý tepelný výkon 160 kW? Ukažte 
postup výpočtu potřeby tepla pro vytápění. 

4) Projdou všechny navržené prvky dveřmi do technické místnosti? 

Závěr: 

Práce je zpracována v dostatečném rozsahu, autor postupoval při návrhu logicky. Teoretická část je 
svým rozsahem kratší, ale projektová část je velmi rozsáhlá. Autor doplnil i výsledky měření 
koncentrací CO2. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 5.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


