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HODNOCENÍ BAKALÁ ŘKSÉ PRÁCE 
Obhajoba této bakalářské práce se koná dne: 25.5.2015 

Téma bakalářské práce: Rodinný dům – Podlahové vytápění v kombinaci s 
krbem a tepelným čerpadlem 

Jméno a příjmení: Ondřej Vicenec 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Bakalářská práce odpovídá svým obsahem a členěním stanovenému zadání a navrhuje řešení 
pro určený rodinný dům, kde se student zaměřil na netradiční kombinaci využití tepelného 
čerpadla a krbu s vložkou a podlahovým vytápěním. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura, členění a návaznost předložené práce je logická a přehledná, bez připomínek. Dle 
standardních zvyklostí a postupů, dle směrnice děkana. 

 

3. Základní hodnocení bakalářské práce 

Předložená práce je zpracována na velmi dobré grafické úrovni. Členění je přehledné, výkresy 
jasné. Student si při vypracování počínal samostatně, avšak zodpovědně. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky 

Nedostatky: 

Větrání kotelny nelze obecně zajistit pouze okny, přirozeně. I když v tomto případě bylo 
použito tepelného čerpadla, lze tuto skutečnost akceptovat. 

V řezu budovy chybí několik výškových kót. 

Ztráty 2011: u místností 203, 204 je použito při výpočtu teplovzdušného vytápění. 



Příloha č. 10: návrh expanzní nádrže, stupeň využití, hydrostatický tlak – nedotištěné stránky. 

Příloha č. 11: v grafu použitého oběhového čerpadla je nutno vyznačit pracovní bod a uvést 
nastavení čerpadla. 

Str. 45: návrh komínového tělesa pro krb – není možno uvést, že nebude řešeno. Pak je 
uveden průměr 200 mm. Doupřesnit, proč, jak, z čeho? 

Jak bude zajištěn přívod spalovacího vzduchu pro krb? Proč není řešeno? Str. 44, bod m), n). 

Str. 47: Bod w) výpočet pojistného ventilu a tlaku – doplnit, upřesnit. 

Lépe popsat schéma zapojení systému, dimenze, jak bude řízen případný souběh TČ a krbu? 

Klady: 

Kladně hodnotím, že si student vybral netradiční téma, spojení čím dál více oblíbené 
kombinace, TČ a krbu s krbovou vložkou. A přitom chtěl využít nejen sálavé tepelné energie 
z krbu do prostoru. 

 

5. Uveďte, zda v některých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

Předkládaná bakalářská práce nepřináší obecně nové poznatky, ale využívá všech dostupných 
moderních trendů a postupů při samotném návrhu a provedení instalací TZB. Taktéž stavební 
konstrukce vesměs splňují legislativní požadavky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a použití studijních materiálů? 

Student náležitě využil dostupných materiálů a pramenů pro zpracování. Jak odbornou 
literaturu, legislativní požadavky, tak i návrhový software a informace z internetových portálů 
a firemních doporučení. 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

Zpracování bakalářské práce je po grafické i jazykové stránce na velmi dobré úrovni. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické použití)? 

Bakalářská práce může být po dopracování použita pro vydání stavebního povolení a pro 
realizaci stavby.  

 

9. Práci hodnotím: 

Zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

Velmi dobře 

 

 



Dne: 19.5.2015 

Podpis oponenta 

             Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


