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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Systém vytápění a chlazení v polyfunkčním domu  

Autor práce: Bc. Lukáš Fuksa 
Oponent práce: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce obsahuje návrh vytápění a chlazení polyfunkčního domu. Polyfunkční objekt je 

funkčně rozdělen na část obchodů, administrativy a bytových jednotek. V teoretické části práce 

jsou popsány různé možnosti chlazení a základní typy a funkce klimatizačních systémů. Práce 

obsahuje 3 varianty systému na úrovni pro rozšířené stavební povolení a jejich zhodnocení. 

Vybraná varianta je rozpracovaná na úrovni projektu pro provádění stavby. 

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. Kde je vhodné umisťovat koncové prvky chladicího zařízení v místnosti z pohledu vlivu na vnitřní 
prostředí potažmo na tepelnou pohodu člověka?  

2. Popište rozdíl mezi jednotkami typu split a typu VRF. Proč byla v objektu použita kombinace 
obojího?  

3. Použití elektrického vytápění (část práce C) je sice technicky průchozí a pochopitelné, ale 
pravděpodobně by takto navržený objekt nevyhověl z pohledu PENBu, spotřeba primární 
neobnovitelné energie by byla vysoká, i s přihlédnutím k použitému chlazení. Je si toho 
diplomant vědom? Pouze v případě malého počtu elektrických otopných těles je šance, že 
budova vyhoví.     

4. Zákon č. 406/2000 Sb. v §7, ods. 4) uvádí, že je nutné instalovat měřiče tepla a chladu. 
Vysvětlete alespoň v hrubých rysech, jak by bylo prováděno měření tepla a chladu na tomto 
typu objektu.  
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5. Zdroje tepla a chladu jsou umístěny na střeše. Zabýval se diplomant problematikou hluku? 
Objekty se zdrojem tepla/chladu tohoto typu musí mít pro stavební povolení zpracovanou 
hlukovou studií.  

Závěr: 

Zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech. Kvalita zpracování je velmi dobrá, obtížnost 
tématu je spíše náročnější díky rozsáhlosti projektu a navržených zařízení. Členění práce dle mého 
názoru není úplně vhodné, všechny tabulky jsou uvedeny v textu, což je místy nepřehledné.  
Tabulky bych umístil do přílohy, do textu bych uvedl hlavní výsledky. Diplomant v práci prokázal, 
že se orientuje v zadané problematice chlazení a vytápění, a je schopen řešit praktické úlohy. Práci 
doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 22.ledna 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


