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Bakalářská práce má rozsah 51 stran a je členěna do 5 kapitol. V úvodní kapitole autorka 

práce specifikuje aktuálnost tématu bakalářské práce, druhá kapitola podává přehled a 

informace o charakteru a využití pilotových základů. Třetí kapitola je věnována základním 

aspektům spojeným se získáváním a ukládáním geotermální energie a uvádí základní typy 

geotermálních systémů.  Kapitola čtvrtá se zabývá detailněji energetickými pilotami, uvádí 

princip jejich fungování, technologii realizace, možné způsoby instalace potrubí 

s teplonosnou kapalinou v tělese piloty a aspekty související s přídatnými tepelnými napětími 

jak v tělesech pilot, tak i v okolním horninovém prostředí. V kontextu uvedeného tepelně – 

mechanického namáhání a efektivity energetické piloty se autorka dále zabývá faktory 

určujícími návrh energetických pilot, analyzuje šíření tepla v celém spolupracujícím systému 

pilota-horninové prostředí v závislosti na tepelných odporech materiálů. Autorka provedla 

pro přijaté vstupní charakteristiky výpočet a vyhodnocení závislosti velikosti tepelného 

odporu a přeneseného tepla na průměru piloty pro koaxiální umístění trubic. Dále je součástí 

práce analýza vlivu jednotlivých prvků systému (tekutina, potrubí, beton, zemina) na velikost 

celkového tepelného odporu piloty s variantním průměrem a vyhodnocení citlivosti přenosu 

tepla na tepelném odporu betonu a okolního horninového prostředí (4 varianty zemin) 

v závislosti na průměru piloty. I když je tento výpočet a srovnávací analýza provedena 

autorkou práce pouze pro koaxiální umístění trubic v pilotě, považuji tuto část práce za 

přínosnou a hodnotím ji jako vlastní přínos autorky ke zpracovávanému tématu. V závěrečné 

části této čtvrté kapitoly autorka uvádí příklady využití energetických pilot na třech stavbách 

v ČR a 4 stavbách zahraničních.  Závěrečná pátá kapitola pak stručně rekapituluje poznatky a 

informace nabyté při zpracovávání práce.  

Po stránce formální je práce zpracována velmi pečlivě, bez překlepů a gramatických chyb. 

Připomínky a otázky k práci: 

1) Autorka práce provedla analýzu přenosu tepla pro variantní průměr piloty za 

předpokladu koaxiálního umístění trubic v pilotě.  Jaký je však nejčastější způsob 

umístění trubic v energetické pilotě?  



2) Pokud se nebude jednat o koaxiální typ umístění trubic v pilotě, budou platit 

autorkou vyhodnocené grafy týkající se závislosti přenosu tepla a celkového 

tepelného odporu piloty na jejím průměru? 

3) Obr. 16 – chybný popis pod obrázkem, nejedná se o deformace piloty, ale o napětí v 

pilotě 

Výsledek práce dokumentuje orientaci autorky v zadané problematice a schopnost 

zpracovávat samostatně zadanou problematiku.  Kladně hodnotím práci s cizojazyčnými 

podklady. Odborná úroveň i formální a jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni. 

Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k 

obhajobě.  
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