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Název práce: Vytápění rekreačního objektu s využitím obnovitelných zdrojů 

Autor práce: Radek Sokol 

Oponent práce: Ing. Lucie Horká 

Popis práce: 

Bakalářská práce autora Radka Sokola s názvem „Vytápění rekreačního objektu s využitím 

obnovitelných zdrojů“ se zabývá návrhem zdroje tepla, otopné soustavy a přípravy teplé vody. 

Navržené řešení využívá jako zdroj tepla kombinaci tepelného čerpadla a elektrických topných 

tyčí. Teplo je do místností distribuováno pomocí podlahového topení doplněného o desková 

otopná tělesa a elektrické topné žebříky v koupelnách. Teoretická část je pak zaměřena způsoby 

přípravy teplé vody podle umístění zdroje tepla a problematikou výskytu bakterie Legionelly ve 

vodovodních systémech. 

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 a obtížnost bakalářské práce je standardní. 

Práce je formálně správně členěná. Práce však obsahuje i nedostatky. Z formálních nedostatků 

je jedná o chybějící prohlášení o původnosti závěrečné práce nebo chybějící citace zdroje u 

obrázků č. 07–12. Standardně se v projektu topení zakresluje schéma zapojení otopných těles, 

z důvodu ujasněný výškových poměrů a polohy umístění potrubí. V této práci bylo schéma 

nahrazeno axonometrií, ale bez vyznačení průchodů svislých potrubí stropní konstrukcí a 

rozdělovače a sběrače pro podlahové vytápění nejsou zakresleny v souladu s ostatními výkresy. 

Výkresová část dále obsahuje drobné nedostatky v podobě chybějících popisů některých 

armatur jako jsou pojistné ventily (chybí dimenze a otvírací přetlak) nebo trojcestné ventily 

(chybí dimenze a kv charakteristiky). Některé armatury jako vyvažovací ventily byly ve výpočtové 
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části navrženy, ale ve výkresech již zakresleny a popsány nejsou. Pozor na otvírání dveří na 

toalety pro imobilní, nikdy se nesmí otvírat dovnitř.  

 

1) Jak byl proveden návrh oběhových čerpadel? Vysvětlete, jak byly na základě vstupních 

parametrů určeny dopravní výšky čerpadel. 

2) Je vhodné vést podlahové topení např. v místě pod plánovaným pevně zabudovaným 

nábytkem, jako je např. barový pult? Byla při návrhu podlahového topení zohledněna 

poloha podlahových vpustí (popř. žlabů) u sprchových koutů bez vaničky a pod pisoáry? 

3) Pomocí jakých armatur je provedeno zaregulování jednotlivých smyček podlahového 

topení na podlahovém R+S? Ve výpočtu je uvedeno pouze přednastavení, ale není zmíněna 

konkrétní armatura, ve výkresech není přednastavení uvedeno vůbec. 

4) Vysvětlete na svém schématu zapojení zdroje tepla funkci a zásady pro umisťování 

pojistných ventilů a odvzdušňovacích ventilů. Je možné umístit před expanzní nádobu 

obyčejný kulový kohout? 

5) Jak bude v kuchyni, místnost č. 1.05, řešeno vedení potrubí v podlaze, když je zde současně 

navrženo podlahové topení a zároveň je zde vedeno připojovací potrubí pro otopná tělesa? 

Je dimenze měděného potrubí 10x1 standardní dimenzí pro rozvody topení? Jak bude 

potrubí spojováno a jsou fitinky v této dimenzi standardně k dostání? 

6) Je vhodné u členitých místností jako jsou ve vašem objektu koupelny s toaletou nebo 

v případě, že jedena smyčka podlahového je určena pro vytápění více místností dohromady 

nevykreslovat vedení potrubí podlahového topení? Předepsaný způsob vinutí potrubí je do 

spirály, jak bude toto schéma dodrženo v těchto místnostech. 

Závěr: 

Předloženou bakalářskou práci, jejíž autorem je Radek Sokol doporučuji k obhájení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 
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