
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Oponenti: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Téma: Laboratorní výzkum prostupu tepla injektážními směsmi určených pro

výplň kolektorů tepelných čerpadel
Verze ZP: 1
Student: Ing. Michal Porzer, Ph.D.

1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomantu byl zadán úkol zabývat se tepelnými čerpadly, jakož to alternativními zdroji pro vytápění
objektů ve spojitosti s konstrukcí vrtů určených pro tepelná čerpadla. Hlavním tématem pak byly
injektážní směsi a vlastní laboratorní výzkum tepelného postupu různými druhy komerčně
dostupných injektážních směsí. Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu a ve
stěžejních oblastech práce jej výrazně převyšuje.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce má logickou strukturu, hlavní kapitoly jsou totožné s body uvedenými v zásadách pro
vypracování. Kapitoly na sebe navazují, text není zatížen materiálem, který by se svým obsahem
vymykal charakteru zadání.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Význam práce spočívá ve velkém množství srovnávacích laboratorních testů provedených na různých
typech injektážních směsí, dodávaných do ČR obchodními zástupci zejména zahraničních firem.
Autor zpracovával zadanou problematiku samostatně a s tvůrčím přístupem nad rámec zadání – viz
navržené úpravy měření kapitola analyzující možnost použití stávajících způsobů měření pro zisk
koeficientů charakterizujících zkoumanou směs (zejména λ) a zejména návrh dalšího zpracování
výsledků měření na aparatuře TermoSTEND®.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V práci postrádám rešeršní část, ve které by byl uveden přehled zahraničních výzkumů obchodního
typu a tabulku se základními údaji o zkoumaných směsí, které uvádějí firemní materiály. Dále na str.
3 není v kap. 2.1 uveden typ média – vzduch/voda popisovaný dále v podkapitole 2.1.3 (str. 8). Na
stranách 3, 4 a 6 (graf č. 2) je jistý nesoulad v popisu hloubkové úrovně ovlivňované sezónním, resp.
denním kolísáním teplot. Str. 17 – ve vztahu (3) uvedena hodnota h4 v textu h3 (?). Str. 24 – obr. č. 8
pro úplnost mohl být uveden i „dvojitý“ typ vystrojení vrtu kolektory.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Všechna autorem provedená laboratorní měření přinášejí nové, doplňující poznatky. Takové srovnání
u nás (v ČR) nebylo prozatím prováděno. Rovněž návrh dalšího postupu zpracování výsledků
získávaných z měření na aparatuře TermoSTEND® je originální.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Ve výběru studijních pramenů měla být větší pozornost zaměřená na zahraniční zdroje a původní
materiály (nejen převzaté) firem, nabízejících srovnávané produkty.

7. Hodnocení formální stránky.
K formální stránce zpracování práce by nejen „opticky“ získala, použitím barevného tisku u grafů a
obrázku i té jediné fotky. Skladba některých vět by rovněž zasloužila určitou korekci – např. kap. 5
Laboratorní výzkum tepelného prostupu injektážních směsí. Str. 4  ..., které mají pro tento případ
formu vertikální a formu horizontální (spíše – nebo); str. 7 ...stejně jako v provádění studní...; str. 13
...bez nutnosti znát objemový průtok..., str. 29 ...Autoři práce si jako výchozí směs pro výzkum
využití...; atd. Chyby nebo překlepy se v textu vyskytují jen sporadicky – např.: v Anotaci – patří -
TermoSTEND® (2x); str. 28 – patří – do určité míry...; str. 59 – patří ... Abychom mohli...; str. 64, 77
– patří - ...směsi (1x); str. 50, 78 – graf 13 ...chybí interpunkce...křemitého písku měření na...Dtto –
graf č. 14 (str. 51) a str. 78; dtto graf č. 16 (str. 62) a str. 79; str. 63 – graf č. 17 (a str. 79) – směsi
(2x).



8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou prakticky využitelné, poskytují orientační přehled o vhodnosti použití
jednotlivých typů komerčně dostupných směsí pro injektážní účely. Dále umožní kvalitnější
zhodnocení výsledků dalších měření na aparatuře TermoSTEND®. Výsledky doporučuji k publikaci.

9. Celkové hodnocení práce.
Předložená práce překročila svým obsahem a charakterem zpracování výrazně původní zadání. Výše
uvedené připomínky nemají zásadní charakter a nesnižují vlastní odbornou úroveň práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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