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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Název práce: Provoz otopných těles 

Autor práce: Bc. Miroslav Mašek 

Oponent práce: Ing. Lucie Horká 

Popis práce: 

Diplomová práce autora Bc. Miroslava Maška s názvem „Provoz otopných těles“ se zabývá 

návrhem systému vytápění a přípravy teplé vody v bytovém domě. Návrh je řešen ve dvou 

variantách, které kombinují různé druhy zdrojů tepla a otopných ploch. První varianta je 

kombinací deskových otopných těles a plynových kondenzačních kotlů, druhá je kombinací 

podlahového vytápění doplněného deskovými otopnými tělesy a tepelných čerpadel vzduch – 

voda. Teoretická část je zaměřena na druhy otopných těles, jejich regulaci a způsoby měření a 

odečtu spotřeby tepla. Experimentální část je věnována dynamice otopných těles v závislosti na 

kv charakteristice regulačních armatur. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Zadání diplomové práce je splněno v požadovaném rozsahu. Rozsah je poměrně zevrubný, 

student zpracoval dvě kompletní varianty systémů vytápění včetně zdrojů tepla a při 

vypracování využil i softwarová řešení. Práce je přehledná a formálně správně členěná. 

Experimentální část práce je pak zpracována velmi pečlivě a na vysoké úrovni. 

Připomínky a dotazy k práci: 

V rámci výkresové dokumentace se vyskytují jen velmi drobné nedostatky jako je zakreslování 

odvzdušnění – v legendě ve schématu zdroje tepla je uvedena značka a popis pro automatický 

odvzdušňovací ventil, v samotném schématu je pak uveden popis ON (odvzdušňovací nádoba).  
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1) Na straně 34 uvádíte kapitolu „A.4.3 Rozúčtování tepla v bytových domech“, v níž je 

uvedeno pouze jakými způsoby se data o spotřebě tepla sbírají, nikoliv informace 

k samotnému rozúčtování. Jak se provádí rozúčtování nákladů na vytápění v bytových 

domech? Jakými právními předpisy se rozúčtování řídí? 

 

2) Varianta vytápění č.1 – na společných chodbách např. 3.04 (s tepelnou ztrátou 274 W) a 

3.05 (s tepelnou ztrátou 233 W) jsou navržena otopná tělesa každé o výkonu 819 W. 

Z jakého důvodu byla zvolena otopná tělesa s několika násobně vyšším výkonem, než je 

tepelná ztráta místností? 

 

3) Varianta vytápění č.2 – v koupelnách, které jsou společné s toaletou (např. 2.12.03, 2.13.03, 

atd.) dochází v půdorysech ke křížení potrubí podlahového vytápění a přívodního potrubí 

k rozdělovačům – sběračům podlahového vytápění. Jak bude tento detail uložení potrubí 

v podlaze řešen? 

 

4) V závěru kapitoly „B.7.6 Výběr nejvhodnější varianty“ uvádíte, že varianta č.2 (varianta 

s tepelnými čerpadly) má „ekologičtější provoz z hlediska dopadu na životní prostředí“. 

Výpočtem, jakého parametru je možné toto tvrzení podepřít? A jak si co do provozních 

nákladů stojí obě varianty vytápění při současné cenové hladině energií? 

Závěr: 

Předloženou diplomovou práci, jejíž autorem je Bc. Miroslav Mašek doporučuji k úspěšnému 

obhájení. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 24.1.2022 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


