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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Název práce: Vytápění objektu s restaurací 

Autor práce: Michaela Čechlovská 

Oponent práce: Ing. Lucie Horká 

Popis práce: 

Bakalářská práce autorky Michaela Čechlovská s názvem „Vytápění objektu s restaurací“ se 

zabývá návrhem zdroje tepla, otopné soustavy a návrhem přípravy teplé vody. Navržené řešení 

využívá jako zdroj tepla pro vytápění tepelné čerpadlo země-voda se svislými kolektory. Teplá 

voda je připravovaná pomocí solárního systému, který slouží jako předehřev, na požadovanou 

teplotu je voda dohřívána tepelným čerpadlem země-voda a elektrickými topnými tyčemi. Teplo 

je do místností distribuováno kombinací podlahového vytápění a deskových otopných těles 

doplněných v koupelnách o žebříková tělesa. Teoretická část je zaměřena na problematiku 

tepelných čerpadel. 

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: 

Zadání je splněno v požadovaném rozsahu. Rozsah je poměrně zevrubný, je zde zkombinováno 

a navrženo několik zdrojů tepla včetně těch obnovitelných. Práce je formálně správně členěná. 

Jazyková úprava práce vykazuje drobné stylistické nedostatky. Drobné nedostatky výkresové 

části se týkají hlavně popisků, např. chybí popis přednastavení vyvažovacích ventilů ve 

schématu zdroje tepla, zemní vrty by mohli být v situaci více popsány nebo tloušťky tepelných 

izolací by mohli být uvedeny přímo ve výkresech (ne se pouze odkazovat na technickou zprávu), 

atd. Kulové kohouty u expanzních nádob by měly být alespoň se zajištěním a pod manometry 

by měly být kulové kohouty s odvodněním pro možnou kontrolu funkčnosti manometru. 

Uspořádání technické místnosti i místnosti vzduchotechniky by mělo být provedeno tak, aby byl 

okolo jednotlivých zařízení dostatek místa pro jejich servis. 
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1. Na straně 17 uvádíte, že tepelné čerpadlo funguje jako chladnička, jen na opačném principu. 

Jak se tento děj nazývá z fyzikálního hlediska, popište ho a vysvětlete? 

2. Je možné primární okruh TČ země-voda s výkonem nad 30kW navrhovat zjednodušenou 

metodou? Jaké metody se pro návrh primárního okruhu s vyšším výkonem TČ využívají? Jaké 

jsou okrajové podmínky použití zjednodušené výpočetní metody? Byly tyto podmínky při 

návrhu zemních vrtů dodrženy? 

3. Kolik maximálně procent z užitného tepelného toku (tepelný tok nahoru) podlahového 

vytápění může tvořit ztrátový tepelný tok (tepelný tok dolů) dle ČSN EN 1264-2+A1? Bylo toto 

kritérium zohledněno při návrhu podlahového vytápění? Jaké by bylo třeba navrhnou řešení, 

aby bylo toto kritérium splněno? 

4. Topný okruh podlahového vytápění A5 obsluhuje 3 oddělené místnosti. Bylo při návrhu 

vynutí topného okruhu zohledněno postupné chladnutí topné vody? 

5. Je možné použít automatický odvzdušňovací ventil u solárních kolektorů (na střeše)? Jaké 

jsou podmínky pro jeho použití, umístění a provoz? 

Závěr: 

Předloženou bakalářskou práci, jejíž autorkou je Michaela Čechlovská doporučuji k úspěšnému 

obhájení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 
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