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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytápění mateřské školy 

Autor práce:  Marek Jára 

Oponent práce: Ing. Jan Topič, Ph.D. 

Popis práce: 

Téma svým zadáním i rozsahem patří mezi standartní, zadaný objekt samotného projektu mateřské 

školy je středního rozsahu. 

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: 

Připomínky: 

Koncepce podlahového vytápění a větrání prostor s přívodním vzduchem o teplotě 26°C do jídelny 

a ložnice s tvrzením, že to nezvládne natopit pomocí podlahového vytápění není úplně vhodná a 

tvrzení nemá oporu v provedených výpočtech. 

Dotazy: 

1) Z jakého důvodu používá student při výpočtu tepelných ztrát a návrhu otopných ploch 

zátopový tepelný výkon (viz tab. 8, str. 58)? 

2) Skutečně není možné podlahovým vytápěním pokrýt tepelné ztráty např. ložnice 1.06 se 

ztrátou prostupem 1,47 kW, pokud by byl proud větracího vzduchu izotermní?  

3) Proč student uvádí vlhčení parou na 60% rel. vlhkosti a takto vlhký vzduch přivádí do jídelny 

a ložnice, nestačil by vzduch o nižší relativní vlhkosti, např. 40%? Jaká je minimální relativní 

vlhkost pro dané prostory stanovená vyhláškou, případně jinou platnou legislativou? 

4) Na straně 60 v h-x diagramu student nesprávně odečítá měrnou vlhkost na ose parciálního 

tlaku vzduchu. Na použitém diagramu je osa měrné vlhkosti jiná. Jak velké bude ve 

skutečnosti vlhčení? 
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5) V návrhu vyvažovacích ventilů a vlastně v celé práci neprovádí návrh větve č.5 pro VZT 

s odkazem na neznámé tlakové ztráty výměníku VZT. Jsou tlak. ztr. výměníku VZT pro návrh 

dodávky topné vody nutné? Jak je napojen běžně vodní ohřívač ve VZT soustavě? 

6) Z jakého důvodu volil student ohřev TV elektrokotlem, když má ve variantě instalovány 

plynové kondenzační kotle. Proč nevolí kotle stejného výrobce s ohledem na budoucí servis? 

7) Ve výpočtu ohřevu TV student použil akumulační zásobník, kde je jako volitelné příslušenství 

externí výměník s čerpadlovou skupinou. Tu už ale nenavrhl a neposoudil. Kotel je napojen 

přímo na zásobník. Je takové zapojení správné, je možné TV ohřívat přímo v kotli? 

8) Při návrhu ohřevu TV dle ČSN 060320 od str. 83. student navrhl zásobníkový ohřev s velikostí 

zásobníku 1,1 m3 při výkonu ohřevu 7,7 kW, dále upravil výpočet pro přerušovanou dodávkou 

o objemu 300 l a nutném výkonu 7,0 kW při spádu 80/60. Dle ČSN EN 15 316-3-1 pak ale 

vypočetl, že je potřeba vody 0,9 m3/den a stanovil velikost zásobníku 900 litrů s výkonem 

ohřevu 7 kW.  Jaký je tedy studentem použitý návrh ohřevu TV a jaká je velikost zásobníku?  

9) Při výpočtu ohřevu TV student uvažuje teplotu TV 55 °C, kterou ve výpočtu připravuje 

teplotním spádem 80/60. Ve výkrese č. D.3.06 ale uvádí teplotní spád na straně kotle 60/45. 

Jak chce dosáhnout teploty 55 °C v zásobníku? Půjde to vůbec? 

10) Na výkrese č. 6 student napojil větev č. 5 VZT se směšovacím ventilem a s teplotním spádem 

40/30 pro ohřev vzduchu na 26 °C v teplovodním výměníku. Zkoušel si propočítat průtoky a 

myslí si, že je takovýto ohřev skutečně reálný? 

11) Na výkrese č. 6 má studen dimenzi primárního okruhu ke kotlům 76 x 3,2 a pak redukuje 

potrubí do 2 kotlů vždy na 22 x 1. V jakých rychlostech se pohybuje v jednotlivých trasách 

primárního okruhu?  

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 
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