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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vytápění objektu pro rekreaci 

Autor práce: Anastassiya Starosvetova  
Oponent práce: doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění objektu pro rekreaci. Jde o dvoupodlažní objekt. 
Vlastní návrh řeší otopná tělesa, potrubí, zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV. Dále je navrženo 
zabezpečovací zařízení otopné soustavy, je proveden hydraulický výpočet potrubí, návrh zařízení 
technické místnosti.  
Teoretická část práce se zabývá plynovými kotelnami, možnostmi větrání a odkouření.   

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. Byla použita při výpočtu součinitele prostupu tepla přirážka na tepelné mosty? Jaké jsou 
typické hodnoty této přirážky?  

2. Jak byl stanoveno časové rozdělení odběru TV na straně 108? Mezi 11 a 16 hodinou není 
žádný odběr TV?  

3. V technické zprávě na straně 158 je navržen zásobník TV o objemu 200 litrů, ve výkresech 
je však zásobník o objemu 500l. Co je správně?  

4. Při návrhu zdroje tepla vypočten výkon 59 kW (str. 112). Proč byly navrženy kotle 
v součtovém výkonu 90kW?  

5. V práci se hovoří o kotelně. Je však uvedené zařízení pro vytápění a přípravu TV dle normy 
ČSN 07 0703 klasifikovat jako kotelnu?  

6. Na straně 114 jste stanovila teplotu v kotelně v letním období 51,05 °C. Je tato teplota 
reálná? Nemůže jít o chybu metodiky výpočtu?   

7. Proč je navržen vyvažovací ventil v okruhu ohřevu TV?   
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Závěr: 

Zadání bakalářské práce bylo zcela splněno. Kvalita zpracování a obtížnost bakalářské práce 
odpovídá běžnému standartu. Práce je pečlivě zpracována až na občasné jazykové a stylistické 
prohřešky.   

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  7. června 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 


