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Pro NSP (MIMO ARS) 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Energeticky úsporná budova obecního domu 

Autor práce: Bc. Jiří Vozdecký 

Oponent práce: Ing. Petr Blasinski, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce je návrh energeticky úsporné novostavby obecního domu v 

Drnholci. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Plochá střecha má dvě 

části. Jedna část střechy je zelená, zbylá část střechy má asfaltovou krytinu. Suterén obsahuje 

skladovací prostory a kotelnu. Přízemí obsahuje vstupní halu, toalety, restauraci, kuchyň se 

sklady a sál se zvýšeným pódiem. První nadzemní podlaží obsahuje dvě klubovny, toalety a 

strojovnu vzduchotechniky. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických stěn. Vnitřní 

zdivo je navrženo z keramických tvárnic. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z 

předpjatých panelů Spiroll. Plášť budovy je zateplen minerální vlnou. 

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.: 

Práce je přehledná, členěná v souladu s předepsanou osnovou. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky:  

Mezi pojistným ventilem a zdrojem tepla nesmí být jiné armatury. V jednotce DUPLEX je podle 

schématu osazen vodní výměník, koncepce chlazení je pro systém chladivový (VRV). 

 

Otázky: 

1. Jak bude řešena logika řízení ohřevu TV z hlediska spouštění jednotlivých zdrojů tepla? 
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2. Je navržena poměrně vysoká dávka vzduchu pro hlavní sál m.č 127. Jaké jsou navržené 

opatření na úsporu energie na větrání, ohřev a chlazení při částečném zaplnění sálu? 

3. Bylo by možné vyrobenou elektrickou energii fotovoltaických panelů u porovnání ve 

volitelné části práce využít pro výrobu chladu? Jaká by byla přibližná úspora při výrobě 

chladu v letním období? 

4. Zdůvodněte, proč je výhodnější napojení solárních panelů do zásobníku na ohřevu TV 

než do akumulační nádrže na vytápění (výkres C.1.1). Jak se vypořádáte s přebytkem 

tepla od solárních kolektoru v letním období a jak je vyřešena ochrana před přehřátím? 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 25.1.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


