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Bakalářská práce má rozsah 48 stran, je členěna do 5 kapitol, součástí práce jsou tabulky, grafy, 

obrázky a potřebná fotodokumentace. V České republice zatím nejsou geotermální výměníky v ostění 

tunelu instalovány a využívány a z tohoto faktu vyplývá rešeršní charakter práce. V první kapitole 

autor práce charakterizuje zaměření, obsah a členění práce. Kapitola druhá je věnována principu 

geotermálních tepelných výměníků, jejich typům, základním tepelným charakteristikám horninového 

prostředí. Autor specifikuje princip Thermal response testu pro vyhodnocení teplotní odezvy 

horninového prostředí a stanovení jeho tepelných charakteristik. Součástí této kapitoly je rovněž 

problematika dimenzování geotermálních tepelných výměníků, včetně tepelných odporů různého 

charakteru a základních informací týkajících se účinnosti tepelných čerpadel. Důležitou součástí této 

druhé kapitoly je rovněž charakteristika, princip a výhody energetických základových konstrukcí 

různého charakteru. 

Vlastní problematice geotermálních výměníků v tunelových ostěních se autor práce podrobněji věnuje 

v kapitole třetí, specifikuje princip instalace v tunelových dvouplášťových ostěních i jednoplášťových 

segmentových ostěních, ale zmiňuje se stručně i o instalacích v podzemních a pilotových stěnách i 

kotevních prvcích, které mohou být součástí hloubených portálových úseků tunelů. Přínosem práce 

jsou rovněž příklady aplikací tepelných výměníků v tunelových ostěních zahraničních tunelových 

staveb, zkušenosti z těchto aplikací, včetně návrhu potřebného monitorovacího systému pro 

vyhodnocení účinnosti, spolehlivosti geotermálního systému a jeho citlivosti na určité vybrané 

faktory, i pro sledování napěťo-deformačních změn v důsledku cyklického tepelného namáhání jak 

samotných konstrukčních částí, tak i horninového prostředí (tunel Jenbach v Rakousku, tunel 

Stuttgart-Fasanenhof v Německu, úsek vídeňského metra, tunel Lainzer ve Vídni). V závěrečné čtvrté 

kapitole pak autor práce uvádí základní poznatky a formuluje závěry získané z provedené rešeršní 

práce.     

 

Otázky k práci: 

 

1) Kolísání teplot v okolí energetických konstrukcí souvisí, mimo jiné, s procesy smršťování 

zemin či naopak zvětšování jejich objemu v průběhu tepelných cyklů (topná fáze, chladící 

fáze). Které typy zemin jsou dle názoru autora práce více náchylné k těmto objemovým 

změnám, které se následně projevují ve změnách vlastností zemin?  

2) Jaké geologické prostředí a hydrogeologické podmínky jsou z hlediska účinnosti odběru 

geotermální energie nejpříznivější? 

3) Znáte nějaký příklad realizace energetických pilot v podmínkách České republiky?   

 

Autor práce prokázal velmi dobrou schopnost zpracovávat zadanou problematiku, která je svým 

zaměřením v podmínkách České republiky nová. Vzhledem k této skutečnosti vyžadovalo zpracování 

tématu práce od studenta intenzivní práci s cizojazyčnými odbornými zdroji, které se zhostil velmi 

dobře, a podařilo se mu vytvořit ucelenou práci, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci. Za velmi cenné považuji uvedení zkušeností z několika zahraničních tunelových 

staveb, na kterých se tepelné výměníky využívají. Odborná úroveň, formální zpracování práce i 

jazyková stránka je na výborné úrovni.  
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