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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Návrh systému vykurovania bytového domu 

Autor práce: Marek Čunderlík 
Oponent práce: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem jednotlivých komponent, které jsou součástí 
kotelny. Ve výpočtové části bakalářské práce je proveden výpočet vytápění třípodlažního bytového 
domu. Jsou navržena zařízení pro vytápění a pro přípravu TV. V poslední části bakalářské práce je 
projekt ve formě prováděcí dokumentace.    

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 práci byl stanoven přípojný tepelný výkon na hodnotě 42,29 kW. Proč byly navrženy dva 
plynové kotle s celkovým výkonem 66 kW? 

2. V práci se jednou mluví o kotelně, pak zase o technické místnosti. Vysvětlete rozdíl mezi 
oběma termíny. Je v práci navržena kotelna nebo technická místnost?  

3. Jak bude vyřešen odvod kondenzátu od kondenzačních kotlů?  
4. Je v systému přípravy TV řešena ochrana proti bakterii Legionella?  
5. Jak bude navrženo větrání prostor, kde budou umístěny plynové kotle?  
6. Popište, jak by mohlo být řešeno měření spotřebovaného tepla pro vytápění pro potřeby 

vyúčtování?  
7. Bude otopná soustava vybavena zařízením pro odvzdušnění?  
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Závěr: 

Zadání bakalářské práce bylo zcela splněno. Kvalita zpracování a obtížnost bakalářské práce 
odpovídá běžnému standardu, práce je přiměřené velikosti. Práce je pečlivě zpracována až na drobné 
jazykové a stylistické prohřešky, které nijak zásadně nesnižují její kvalitu.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 3.6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


