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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Provoz klimatizace historické stavby  

Jméno autora: Bohumil Krysl 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Budovy a prostředí 
Oponent práce: Ing. Jiří Matějíček 
Pracoviště oponenta práce: ENESA a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání závěrečné práce bylo náročné z hlediska složitosti technologických systémů v objektu České 
filharmonie Rudolfinum. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Vložte komentář. Předložená závěrečná práce splňuje zadání v celém rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. Byl zvolen správný postup, členění a uspořádání textu. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Vložte komentář. Některé popisy technologických okruhů nejsou úplné. V alternativních řešeních byly opomenuty některé 
další vlivy a aspekty, které by bylo vhodné uvést. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Vložte komentář. V práci je vložen neaktuální obsah. V práci jsou formální chyby v nedostatečném popisu technologických 
popisů. Nejde pravděpodobně o neznalost, ale o chybu při přepisu práce (stejný technologický popis na jiném místě je 
správně). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Vložte komentář. Student byl při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce dle informace od 

zástupců firmy ENESA, a.s. aktivní. Bibliografické citace jsou dostatečné a nenašel jsem nic, co by znamenalo porušení citační 

etiky a nebylo v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Práce splňuje veškeré pokyny k vypracování dle zadání s menší výhradou. Student měl ověřit dimenzování 
klimatizačního zařízení. Studen tak provedl ve spolupráci s dispečinkem Rudolfina a společností ENESA a.s. V práci 
tato informace není zmíněna. Práce je dostatečně podrobná a přehledná v části popisu Klimatizační systémy a 
zdroje tepla a chladu. V části popisu současného stavu jsou správně vystiženy základní změny v systémech 
vytápění a chlazení. Aplikace výpočtové metodiky dat společnosti ENESA je správná. Závěrečné ekonomické 
posouzení úsporných opatření je správné. 

 

Návrh otázky při obhajobě: Uveďte, jakým způsobem byla prakticky odzkoušena dimenzace klimatizačního 
zařízení v objektu České filharmonie Rudolfinum. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.8.2017     Podpis: Ing. Jiří Matějíček 


