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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Akumulační zásobníky v otopných systémech 

Autor práce: Bc. Karolína Železná 
Oponent práce: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší problematiku akumulačních zásobníků v otopných systémech. 
Teoretická část práce popisuje akumulaci tepla a typy akumulačních zásobníků. Druhá část 
práce řeší dvě konkrétní varianty vytápění objektu penzionu a restaurace s využitím 
akumulačních nádob v otopném systému. Jako zdroj tepla je v jedné variantě navržen plynový 
kondenzační kotel a ve druhé variantě kotel na pelety. Jádro třetí části práce tvoří 
experimentální porovnávání akumulační nádobu s vestavbou pro lepší rozvrstvení otopné 
vody a akumulační nádobu bez vestavby.   

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. Objasněte výhody či nevýhody zapojení akumulační nádoby do okruhu vytápění ve variantě A 

(vytápění plynovým kotlem). 

2. Měly obě akumulační nádoby stejný, nebo alespoň podobný součinitel prostupu tepla pláště  

(druh materiálu zásobníku a jeho tl.)? Jaký vliv na výsledek experimenty (obecně) by byl, kdyby 

každý zásobník měl jinou tloušťku stěny, popř. by byl z jiného materiálu?  

3. Dle obrázku 48 a 50 to vypadá, že jedna nádoba byla s tepelnou izolací a druhá bez tepelné 

izolace. Byly oba zásobníky opatřeny tepelnou izolací se stejnými parametry nebo byly měřeny 

bez tepelné izolace?  

4. Jak si diplomantka vysvětluje teplotní rozdíl až 5 K mezi měřením termovizí a pomocí teplotního 

čidla v dolní části zásobníku (strana 109, graf 1)? Podobný rozdíl teplot mezi termovizí a 

teplotním čidlem pro stejný měřící bod je patrný na více grafech. 
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5. Jaký je význam měření rozložení teplot po výšce zásobníku ve vztahu k účinnosti akumulace? 

Dalo by se např. plně ohřát zásobník a pak při současném ohřevu a odběru změřit na straně 

odběru tepla průtok Q´p a teploty t´p  a t´v a na základě jejich porovnání s teplotami tp, tv a 

průtokem Qv  od kotle stanovit účinnost akumulace?  

Závěr: 

Zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech zadání. Kvalita zpracování je výborná, 
grafické a formální úprava jsou excelentní. Obtížnost tématu je náročnější díky experimentální 
části. Měření v experimentální části bylo obsáhlé.  Diplomantka v práci prokázala, že se orientuje v 
zadané problematice vytápění, a je schopna řešit praktické úlohy oboru. Práci doporučuji k 
obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 22.ledna 2021 Podpis oponenta práce: 
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