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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytápění sídla firmy 

Autor práce:  Vendula Kohlová 

Oponent práce: Ing. Jan Topič, Ph.D. 

Popis práce: 

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

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: 

 

Dotazy: 

1) Z jakého důvodu používá studentka na straně 36 označení prostor s instalovanými plynovými 

spotřebiči jako kotelna? Jaké jsou parametry kotelny III. kategorie? 

2) Na str. 61 uvádí studentka v zásadách návrhu potrubí vhodné rychlosti 0,15-0,6 m/s. 

Z jakého důvodu pak ve výpočtech používá potrubí s rychlostí proudění např. 0,07 m/s?  

3) Může studentka osvětlit princip zaregulování například OT 3 na str. 63? Celkový součet 

tlakových ztrát a výsledný dispoziční tlak je jiný než studentka uvažuje.   

4) Na str. 72 studentka špatně označuje výkon ohřevu v kWh. Může studentka vysvětlit, jak 

bude dosaženo teploty teplé vody 55 °C, když spád soustavy je 60/50? Nebyl by vhodnější 

větší rozdíl teplot topné a teplé vody? 

5) Na str. 83 při výpočtu vyvažovacích ventilů pro TV a VZT (podobně pak na str. 93) studentka 

stanovuje pozici D, v diagramech ale vychází spíše pozice E. Může to studentka vysvětlit? 

6) Proč stanovuje expanzní potrubí ocelové, když je celý rozvod měděný, v jakých dimenzích 

měděného potrubí by se dalo expanzní potrubí provést, pokud je to možné? 
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7) Z jakého důvodu volí studentka při výpočtu EN v bytě na str. 97 pd = 50 kPa, když výpočtem 

jí vyšla hodnoty 14,7 kPa? 

8) Proč studentka v cenovém porovnání vynechala na str. 107 potrubí Cu 22x1, když je 

v objektu instalováno?  

9) Z jakého důvodu předepisuje pájení na tvrdo, lze potrubí v otopných soustavách spojovat i 

jinak? 

10) Z jakého důvodu se rozhodla vytápět technickou místnost, když jí vyšla zimní teplota 8 °C? 

11) Z jakého důvodu vede studentka např. ve výkrese č. 3 dvě stejná potrubí vedle sebe pro 

vytápění například m.č. 301 a 302, což se opakuje na více místech? Bylo by možné vést 

potrubí vhodněji?  

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 3.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


