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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Akumulace tepla a chladu na bázi PCM 

Autor práce: Lukáš Němec 

Oponent práce: doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. 

Popis práce: 

Hlavním řešeným tématem práce je využití materiálů se změnou skupenství (PCMs) v řešené 
budově penzionu. Práce obsahuje část teoretickou, část zaměřenou na simulace v programu 
CalA 4.0, návrh vytápění a ohřevu teplé vody a část je projektovou.  Výjimečnost práce spočívá 
ve využití pokročilého způsobu akumulace tepla z obnovitelných zdrojů. 

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: 

• V textu práce je konstrukce simulovaného zásobníku popsána zjednodušeně – 
definován je jeho objem a varianty počtu kapilár na 1 m2. Specifikujte blíže materiálové 
a konstrukční řešení zásobníku – materiál kapilár, materiál vlastního zásobníku, 
tepelná izolace, rozvod média do kapilár atp. Máte informace, zda je takový výrobek 
k dispozici např. na evropském trhu? 

• U zásobníků s PCMs je problematické zejména jeho vybíjení, protože při odebírání 
tepla dochází ke vzniku pevné fáze kolem trubiček s transportním médiem.  Tato 
„krusta“ pak zpomaluje přenos tepla (omezení konvekce) ze vzdálenějších míst 
zásobník. Lze tento jev v použitém výpočtovém prostředí postihnout? 

• V kap. A 5.5 jsou porovnávány tepelně akumulační kapacity zásobníků jednak s PCMs, 
jednak s vodou.  Jaká byla počáteční teplota vody v zásobníku při nabíjení?  

• Lze uvést hrubý odhad pořizovacích nákladů akumulačního zásobníku s PCMs? 
• V kap. B.2.2 ve výpočtu součinitelů prostupu tepla postrádám přirážku ∆Utbk. 

U konstrukcí na zemině (P1 a P3) nelze do výpočtu zahrnout vrstvy pod hydroizolací 
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s výjimkou takových vrstev, jejichž tepelně izolační vlastnosti nejsou ovlivněny vlhkostí, 
např. XPS či granulát z pěnového skla. Jak byl u konstrukce S3.1 zohledněn při výpočtu 
součinitele prostupu tepla vliv liniových tepelných mostů - krokví? Větraná vzduchová 
vrstva u S3.1 a S0.2 a vrstvy nad ní se do výpočtu součinitele prostupu tepla 
nezapočítávají. 

• V tab. 23 a tab. 24 jsou prezentovány součinitele prostupu tepla pro vnější výplně 
otvorů.  Uvažování jednotné hodnoty pro všechna okna a jednotné hodnoty pro 
všechny dveře není správné. Pro každý rozměr okna a dveří je třeba provést výpočet 
součinitele prostupu tepla dle ČSN EN ISO 10077-1. 

• Kap. B.5 – nebylo by výhodnější zlepšit tepelně izolační vlastnosti obálky budovy tak, 
aby dostačoval pouze jeden způsob vytápění a nebylo nutné kombinovat podlahové 
vytápění s konvektory či deskovými tělesy? 

• Nebylo by vhodnější místo kombinace tepelného čerpadla pro vytápění a solárního 
ohřevu teplé vody instalovat tepelné čerpadlo pro vytápění (chlazení) a ohřev teplé 
vody v kombinaci s fotovoltaickými články? 

 
 

Závěr: 

Student splnil svůj úkol v celém rozsahu zadání. Práce je zpracována na vysoké odborné 
úrovni a zahrnuje i některá netradiční řešení pro dodávku energie a její akumulaci. 
Doporučuji, aby předložená práce byla přijata k obhajobě a aby v případě jejího úspěšného 
obhájení byl udělen akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 9. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


