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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Systémy vytápění a chlazení v kancelářských provozech 

Autor práce: Bc. Petr Dostál 
Oponent práce: Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a chlazení, včetně přípravy TV 
v administrativní části objektu výrobní haly. První část práce obsahuje historický přehled systémů 
vytápění a chlazení pro administrativní budovy a krátký přehled právních předpisů. Druhá část 
práce obsahuje praktický návrh systému vytápění a chlazení. Třetí část práce se věnuje 
experimentálnímu vyhodnocení zdroje chladu.   

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: 

1. Vysvětlete proč je odpadní teplo využíváno pro vyhřívání ledové plochy, viz strana 97. 
2. V experimentální části práce chybí schéma měřeného zařízení se zakreslením umístění čidel. 

Zpracujte dané schéma a vysvětlete na něm princip měření.  
3. V rámci experimentu je zachycen krátký časový okamžik od 10:00 do 12:00. Výsledné 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 na str. 101. Jde o aritmetický průměr naměřených 
veličin, medián, nebo pouze o jednotlivé hodnoty?  

4. Jak byl stanoven bod bivalence – 5°C, str. 57, odst. B7.1? Jaké jsou zásady při stanovení 
bodu bivalence?  

5. Vysvětlete, proč jsou na výkresu „Schéma zapojení VZT jednotek“ zakresleny dvě regulační 
armatury za sebou?  
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Závěr: 

Zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech. Kvalita zpracování je dobrá, obtížnost 
tématu je spíše náročnější. Diplomová práce je sice správně zpracována, je však místy 
nepřehledná. Experimentální část by zasluhovala podrobnější zpracování. Diplomant v práci 
prokázal, že se orientuje v zadané problematice, a je schopen řešit praktické úlohy. Práci 
doporučuji k obhajobě.    
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


