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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Autoru byly zadány úkoly - zpracovat přehled vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla a zabývat se funkcí
a významem injektážních směsí ve stvolech vrtů, v nichž jsou umístěny tzv. kolektory. Vlastní
laboratorní výzkum pak zaměřit na sledování změn tepelné vodivosti daných injektážních směsí. V
závěru pak provést vyhodnocení výsledků měření. Lze konstatoval, že všemi zadanými úkoly se Bc.
Matěj Křístek zabýval a že byly v podstatě splněny.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Předložená práce je strukturována do 5 hlavních kapitol. Po nezbytném úvodu charakterizuje autor
vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla, zvláštní pozornost pak věnuje stanovení tepelných charakteristik
horninového masivu a to testům tepelné odezvy. Třetí kapitola se zabývá funkcí a významem
injektážních směsí v kolektorech. Stěžejní jsou pak kapitoly 4 a 5, kde je prezentován prováděný
laboratorní výzkum změn tepelné vodivosti daných injektážních směsí a je provedeno vyhodnocení
výsledků měření. Struktura celé práce je logická, kapitoly na sebe navazují v souladu se zadáním.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předkládaná práce je zpracována v souladu se základními formálními pokyny a splňuje požadavky na
diplomovou práci kladené.

4. Hodnocení formální stránky.
Hodnocená práce odpovídá formálním požadavkům. Stěžejní kapitoly 4,5 představují více než 50%
rozsahu práce. Ve formulacích se autor snažil používat správnou odbornou terminologii, někdy však
přechází do jiných „literárních žánrů“, viz např. str. 1 - Vrcholné státy, které udávají trend směřování
světa, jsou lačné po alternativních zdrojích energie. Str. 39 - Jedním dechem je však zapotřebí
zmínit… Str. 52 - …,zda zub času ukousl nějaké kvalitativní tepelně vodivé vlastnosti směsí. Str. 61 -
…má blahé účinky taktéž na stabilitní účinky. Str. 64 - …, neboť se může pyšnit hodnotou
součinitele. Str. 74 - …by pro takovou výplň mezikruží byly smrtící. Str. 78 - Úsměvně působí
skutečnost… Str. 79 - …ční osamocený mohykán. Str. 82 - …pochlubit součinitelem…Str. 85 -
kralovat v porovnání směsí. Dále se vyskytuje nejednotnost v používání termínu: mrazák - mražák
(str. 42 a dále). Str. 2 a dále - nevhodná terminologie pro vrty a pro tepelná čerpadla (geotermální
vrty).

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K předložené práci nemám připomínky zásadního charakteru, tedy takové, které by bránily jejímu
předložení k obhajobě. Z věcných a formálních připomínek pak uvádím: str. 1 - nejasná
formulace…u stvolu vrtu se evidují vyšší teploty než v přípovrchové části; str. 5 - nejasná
formulace…venkovní tepelné čerpadlo a vnitřní tepelné čerpadlo; str. 7 a 8 formulace v posledním
odstavci na str. 7 neodpovídá znázornění dotace teploty uvedené v obr. č. 3; str. 11 obr. č. 4 - v
uvedeném schématu chybí vyznačení patice a injektážní trubky; str. 24…vliv dopadající dešťové
vody nebude mít asi žádný významný vliv - spíš její zasakování; str. 34 - nejasnost - provrtávání -
hloubení otvoru - zarážení jehly (str. 44 - zasypání jehly); str. 75 nejasná formulace…bentonit
pohlcen vodou; str. 89 nejasná formulace…mohou sloužit při vertikální segmentaci teplot ve vrtu
tak,…

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce přináší nové poznatky. Je nutno vyzdvihnout, že se jedná v podstatě o jednu z prvních práci v
rámci ČR, která je zaměřená na tuto problematiku.



7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Citované studijní materiály jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Výčet použitých materiálů je
úměrný zpracovanému textu.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce by (po doplnění) mohly být presentovány na konferenci případně publikovány v
indexovaném odborném zahraničním periodiku.

9. Celkové hodnocení práce.
Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji předloženou práci autora k obhajobě.
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