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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt vzduchotechniky administrativní budovy 
Jméno autora: Jan Orihel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Miroslav Urban 
Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo splněno. 

 

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.  

Práce splňuje definovaný rozsah zadání. 
 

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

- Student zpracoval graficky i technicky zdařilý projekt vzduchotechniky s porovnáním různých řešení VZT jednotky. 
Výkresové dokumentaci lze vytknout pouze několik drobností: 
- Postrádám základní vzduchotechnické schema, tzn. schema všech VZT zařízení a jejich koncepci. Tento výkres je 

nutnou součástí projektu vzduchotechniky. Tzn. Místo výkresu č. 1 – podklad pro projekt raději umístit tento výkres. 
- Ve výkresech není zejména v prostoru strojovny VZT naznačena tepelná izolace rozvodů vzduchu. 
- V projektu nebylo řešeno akustické posouzení trasy VZT, nicméně je třeba upozornit, že vždy za každou regulační 

klakou je třeba mít před distribučním prvkem dostatečný útlum (tlumič hluku, nebo flexi hadici s útlumem). 
- Je vhodné napojovat prostory záchodů na centrální vzduchotechniku? 

 
 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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 
Student využívá literatury v obecné části pojednávající o prvcích VZT systému a jejich návrhu. Celkově v teoretické části 
postrádám základní popis objektu na jednotlivé provozní celky a požadavky na dávku a kvalitu vzduchu v těchto provozních 
celcích. 
V rešeršní části by bylo vhodné i v oblasti distribuce vzduchu zpracovat alternativu navrženému 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 
Práce je srozumitelná a na velmi dobré jazykové úrovni. Rešeršní část postrádá podrobnější provozní členění zadané 
budovy a její popis. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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. 
V pořádku, bez připomínek. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Komentáře a připomínky k práci jsou uvedeny komentáře ke zvolenému postupu řešení. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je zpracována velmi dobré úrovni, komentáře k navrženému řešení a odborné úrovni jsou uvedeny výše. K obhajobě 
pokládám následující dotazy: 

- Co jsou to indukční jednotky a byly by vhodné jako alternativa použitým fancoilům ve vašem projektu? Jak by 
vypadalo koncepční řešení? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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