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Název práce: Vytápění mateřské školy 

Autor práce:  Karolína Železná 

Oponent práce: Ing. Petr Komínek  

Popis práce: 

Práce je dělena do tří částí. V první části, teoretické, se studentka zabývala problematikou 

podlahového vytápění. V druhé části, výpočtové, se studentka zabývala návrhem vytápění v 

zadané budově (mateřská škola). Pro návrh vytápění byly použity poznatky z první části práce, 

týkající se podlahového vytápění.  V třetí části se studentka zabývala výkresovým zpracováním 

návrhu vytápění pro zadaný objekt.   
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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.: 

Ad1) Studentka při své práci čerpala z literatury, kde poznatky aplikovala na zadaném objektu. 

V rámci rozsahu bakalářské práce lze konstatovat, že odborná úroveň je velmi dobrá.  

Ad2) Použité metody a postupy jsou vyhovující. Pro detailnější zkoumání je možné využití 

dynamických metod modelování, avšak v kontextu rozsahu bakalářské práce jsou využité 

metody a postupy velmi dobré.                                                                                                                            

Ad3) V rámci teoretické části bylo čerpáno z několika literárních zdrojů. Jedná se převážně o 

tuzemskou literaturu. Doporučuji pro příště využívat i zahraniční literaturu, kde je možné získat 

více detailních informací a různých pohledů na danou problematiku. 

Ad4) Práce je přehledná, formálně správně členěna. Úroveň formálního zpracování včetně 

stylistických úprav je vyhovující. 
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Ad5) Práce splňuje zadání.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Prosím o objasnění, podle jakých výpočtů bylo stanoveno, že se jedná o budovu s téměř 

nulovou spotřebou energie? Práce obsahuje pouze energetický štítek obálky budovy.  

2. V technické zprávě je uvedeno, že tepelná čerpadla budou řízena ekvitermně. Tímto 

způsobem bude řízena teplota výstupní vody a například pro ohřev TV či VZT by nemusela být 

teplota dostačující. Prosím objasněte řízení zdroje za různých provozních stavů.  

3. Prosím popište funkčnost a řízení směšovacího uzlu pro VZT jednotku při různých provozních 

stavech (dodávka tepla do VZT, bez dodávky tepla do VZT, protimrazová ochrana). Jakou funkci 

plní zkrat před trojcestným ventilem a na jaký průtok a tlakovou ztrátu bude dimenzován?  

4. Jaká bude autorita trojcestného ventilu na rozdělovači a sběrači?   

5. Prosím objasněte, proč je potrubí k venkovním jednotkám vedeno pod základem? Nebylo by 

vhodnější vést toto potrubí přímo přes stěnu?  

6. Jak bude řešeno doplňování vody do systému ÚT. Jaká bude úprava doplňované vody?   

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


