
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

  

 

 

Název práce: Zdroje tepla pro bytový dům 

Autor práce: Bc. Peter Jurčík 

Oponent práce: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá návrhem zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV pro bytový dům. 

První část práce (teoretická) se věnuje zdrojům tepla obecně a dále pak solárním soustavám. 

Část teoretické práce je věnována softvarové aplikaci pro návrh solární soustavy. Druhá část 

práce obsahuje návrh zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV ve dvou variantách zdroje tepla. 

Třetí část práce zahrnuje simulace za účelem návrhu a optimalizace solární soustavy, včetně 

ekonomického posouzení.   

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. V příloze výpočtu tepelných ztrát na straně 3 (Vstupní hala) vysvětlete rozdílné hodnoty 

přirážek ∆Utb pro jednotlivé konstrukce.  

2. Neměl by být ve výkresu V.13 na přívodu studené vody obtok předřazeného zásobníku č. 8, 

tak aby bylo možné připravovat TV v případě odstavení solární soustavy?  

3. Vysvětlete význam ochlazovací nádoby č. 11, ve výkresu V.13. 

4. Při ploše solárních kolektorů 52,71 m2 a objemu zásobníku TV  1950 l vychází akumulační 

objem 36,99 l/m2. Je akumulační objem dostatečný, nebude docházet k přehřívání 

zásobníku TV? Pozn.: do akumulačního objemu není možné započítat i druhý zásobník na 

TV o objemu 900 l, protože v tomto zásobníku není umístěn výměník tepla ze solární 

soustavy.   
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Závěr: 

Zadání diplomové práce bylo zcela splněno. Za pozornost stojí využití simulace pro návrh 

solární soustavy včetně ekonomického vyhodnocení.  Kvalita zpracování je velmi dobrá, 

obtížnost tématu je obvyklá. Práce působí uceleným dojmem, je přehledná a obsahuje 

potřebné náležitosti. Diplomant prokázal, že se orientuje v oboru a je schopen řešit 

inženýrské úlohy. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


