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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh větracího systému základní školy 
Jméno autora: Jana Chudobová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra TZB 
Oponent práce: Ing.Jiří Šámal 
Pracoviště oponenta práce: INFRACLIMA s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnější s ohledem na analýzu stávajícícho systému větrání řešeného objektu nad rámec vlastního projektu 
navrhovaného alternativního řešení 

 

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

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Menší výhrady pouze ke koncepci vybraného řešení a neřešení chlazení- letní tepelné pohody i s ohledem na 
vyhl.č.410/2005Sb. 
 

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

Regulace větracího množství vzduchu dle aktuální potřeby jednotlivých prostor s ohledem na dimenzi VZT zařízení a 
provozní úspory. 

 

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 
- 

 

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 
Elektronická podoba práce by mohla být členěna do méně souborů- sdružena po tematických sekcích pro větší přehlednost. 
Srozumitelnost, rozsaha a obsah v pořádku.  

 

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. 
- 
 

Další komentáře a hodnocení 
- 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

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. 

 

Dotazy k navrženému řešení: 

1) Zamyšlení nad možností snížení počtu  VZT jednotek-  okruh šaten (případně i jídelny) v rámci VZT zařízení 
č.3.- s ohledem na konstantní počet žáků ve škole, kteří se během dne nacházejí v jednu chvíli buď v šatně 
nebo ve třídách (případně jídelně) s ohledem využití řešení VAV zonových regulátorů  a regulaci  založené 
na snímání kvality vzduchu (čidel CO2..)  

2) Letní období- riziko překročení hranice 30°C a nutnost přerušení výúky dle vyhl. Č. 410/2005 Sb., na 
kterou je v DIPR odkazováno . Teplota přívodního vzduchu při te +32°C za větrací jednotkou na úrovni 
27°C+.  Jaké úpravy / doplnění řešení byste navrhovala. 

3) Celková součtová bilance větracího objemu vzduchu pro VZT zař.1-4 navržena v podtlakovém režimu. 
Množství odváděného  vzduchu je v rámci řešené budovy o cca 3400m3/h větší než množství vzduchu 
přiváděného. Jsou v rámci stavebního řešení objektu uvažovány nějaké další přívodní elementy čerstvého 
vzduchu pro vyrovnání této bilance?  

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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