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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vytápění bytového domu 

Autor práce:  Bc. Marek Jára 
Oponent práce: Ing. Lucie Vendlová, Ph.D. 

Popis práce: 

Jedná se o návrh vytápění a přípravy teplé vody pro novostavbu osmipodlažního bytového domu. 
Teoretická část představuje rešerši zaměřenou na spalinové cesty. Představuje jejich legislativní a 
normativní předpisy, historii a rozdělení, vč. zásad pro jejich navrhování. Součástí práce je také 
modelace chování podlahového vytápění. 

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 a konkrétní návrh byl proveden relativně pečlivě a 
přehledně. U výpočtu součinitele prostupu tepla některých konstrukcí (obvodová stěna, 
střecha) nesouhlasí použité součinitele tepelné vodivosti, což se odrazí na výsledném 
součiniteli prostupu tepla a dalších navazujících návrzích. Legenda ve výkresech by měla 
obsahovat více informací, než je uvedeno a u jednotlivých rozvodů by mohlo být pro 
přehlednost přímo ve výkresech doplněno, zda vedou v podlaze či pod stropem. Stejně tak 
by mohl být u deskových otopných těles uveden ve výkresech typ připojovací armatury. 

2. Ke zpracování výpočtové, grafické i textové části byly použity vhodné metody,  
vč. dostupných programových prostředků a firemních podkladů. 

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 objevují drobné překlepy, např. 
opakovaně v anglických názvech na str. 45, 46 – termíny „stransmittance value” a „inbuld.” 
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Výjimečně se vyskytují gramatické chyby, např. na str. 80 slovo „vyplívá” a občas se 
objevuje předložka na konci řádku. Je znát, že obrázky v teoretické části práce byly 
skenovány a jejich kvalita není zcela optimální, za všechny např. obr. na str. 36.  

5. Diplomová práce svým obsahem i rozsahem splňuje zadání diplomové práce a dokládá, že 
student dané problematice rozumí.  

 Připomínky a dotazy k práci: 

1. Jak si vysvětlujete, že obvodová konstrukce SO 01 z broušených cihel má stejný součinitel 
prostupu tepla jako obvodová konstrukce SO 04 ze železobetonu a horší součinitel prostupu 
tepla než konstrukce SO 03 z plných pálených cihel? (Podobně pak proč střecha s PUR 
izolací má lepší vlastnosti než střecha s PIR izolací?). 

2. Ve které vrstvě podlahové konstrukce budou vedeny rozvody, když je tloušťka kročejové 
izolace v bytech pouze 25 mm a jak bude v podlaze umístěn podlahový konvektor výšky 
165 mm, jestliže je výška podlahy nad nosnou částí stropu 119 mm (PDL 04)?  

3. Proč byl zvolen teplotní spád soustavy 75/55 °C a kondenzační kotel? 
4. Popište princip fungování mísící sady pro podlahové vytápění konkrétně na Vašem návrhu.  

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: 
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