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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzduchotechnika v objektu penzionu 
Jméno autora: Zdeněk Straka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 125 – Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K 125 – Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bez komentáře 

 

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.  

V práci postrádám uceleně prezentovanou zadanou studii vnitřního mikroklimatu a normových kritérií. V projektové části 
pak zadaný souhrn použitých zařízení a prvků a řezy se zakreslením napojení vzduchotechnických jednotek. 

 

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

Zvolený postup řešení je velmi nepřehledný a nekoncepční, co se výpočtů a předpokládaných vstupů týče, tak i navržených 
zón a příslušných vzduchotechnických jednotek- je navrženo 8 vzduchotechnických jednotek. 
Dále např. řešení uvedené v technické zprávě předpokládá, že vzduchotechnický systém slouží pro vytápění objektu a 
nahrazuje zastaralý systém vytápění. Nicméně v dalších částech práce je několikrát zmínka o tom, že část tepelných ztrát 
bude pokryta otopnými tělesy napojenými na stávající systém vytápění a ve výpočtech tepelných ztrát je jednou počítáno 
s hodnotami pro přirozené větrání, jindy pro nucené větrání, a není jasně uvedeno, která tabulka pro co slouží. Dále návrh 
průtoků vzduchu pro pokrytí tepelných ztrát je řešen v některých částech výpočtu pro celkovou tepelnou ztrátu, v další 
tabulce pak předpokládá jen část tepelné ztráty. Dále např. v tabulkách přehledu výpočtu množství přiváděného vzduchu 
je uvažováno s čerstvým vzduchem počítaným dle počtu osob i na WC a koupelny;  v jiné tabulce je pak množství 
přiváděného čerstvého vzduchu do místností uvedeno nikoli podle osob (popř. škodlivin), jako tomu bylo v jiném výpočtu, 
ale shodné s celkovým množstvím přiváděného vzduchu atd… 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
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 
Z práce je zřejmé, že student využívá znalosti získané studiem. Oproti tomu znalosti získané z odborné literatury se zde 
vyskytují zřídka. Student svou bakalářskou prací prokazuje jistou schopnost vnímat řešenou problematiku v širších 
souvislostech, nicméně, s ohledem na výše uvedené, aplikace tohoto přístupu na konkrétní úlohu je následně zmatečná, 
což její odbornou úroveň snižuje. 
Teoretická práce neobsahuje studii vnitřního mikroklimatu a normových kritérií, což její odbornost též snižuje. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Jazyková úroveň práce je vyhovující, občas se vyskytují nevhodné pojmy, které pravděpodobně způsobila nepozornost 
(např. tepelná zátěž v zimě, přičemž použité hodnoty odpovídají vypočteným tepelným ztrátám). V tab.2 jsou dvakrát 
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hodnoty teplot pro zimu, přičemž část hodnot je pro léto. Navíc z této tabulky není zřejmé, zda se jedná o hodnoty 
minimální, maximální či požadované.  
Ve výkresové části chybí tabulky na všech výkresech (není zde uveden autor), je zvolena nevhodná tloušťka čar stavebních 
konstrukcí, chybí čísla svislých rozvodů (např. VZT 1, VZT 2 atd.), chybí zakreslení izolace, v řezech chybí kóty, které by 
pomohly s orientací, o jaké podlaží se v řezu jedná, nejsou zde řezy zobrazující napojení VZT jednotek, číslování  výkresů a 
seznamu příloh na deskách neodpovídá číslům jednotlivých příloh apod. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Výběr studijních materiálů by bylo vhodné s ohledem na požadavek zadání na studii vnitřního mikroklimatu a normových 
kritérií doplnit a lépe využít informace z podkladů v práci uvedených. U některých tabulek chybí zdroj. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Úroveň bakalářské práce je snížena nejasným přístupem k řešení návrhu vzduchotechniky, zejm. s ohledem na 
množství přiváděného vzduchu a volbu zón a počtu VZT jednotek.  Z práce je zřejmé, že student využil informace 
nastudované v rámci bakalářského studia a snažil se přistupovat k řešení komplexně a v širších souvislostech. 
 
 
Připomínky a otázky k diskuzi: 

 V tab. 2 uvažujete parametry vnitřního prostředí podle ČSN EN 12831-1. Slouží tato norma ke specifikaci 
parametrů vnitřního prostředí? A jsou Vámi uvedené parametry (teplota a vlhkost) dostačující pro popis 
vnitřního prostředí v penzionu? 

 Pro výpočet množství čerstvého vzduchu předpokládáte 50m3/h.os a uvádíte, že se jedná o hodnotu pro 
„středně těžkou aktivitu“. Odpovídá tato aktivita činnostem v penzionu? 

 Co Vás vedlo k návrhu osmi vzduchotechnických jednotek? 

 V kuchyni máte navržen jeden sporák a nad ním odsávací digestoř. Jaký provoz se v kuchyni s ohledem na 
její vybavenost předpokládá? 

 Jaká uvažujete při výpočtu tepelné zátěže svítidla, jestliže v některých pokojích uvádíte zisk ze svítidel 4,2W 
a v jiných 48,2W? 

 Při výpočtu tepelné zátěže uvažujete na recepci se zisky od 10 osob. Z čeho tato úvaha vychází? 

 Jako přívodní prvky do interiéru jsou navrženy vířivé anemostaty, u kterých uvádíte, že lamely budou 
nastaveny s ohledem na vnitřní prostředí. Můžete toto nastavení blíže specifikovat s ohledem na 
letní/zimní provoz? 

 Jak se dostane vzduch do umýváren a na WC v 1.NP a do koupelen pokojů? 

 Nemůže při navrženém řešení VZT rozvodů docházet k šíření hluku mezi pokoji? Pokud ano, jak by se tomu 
dalo předejít? 

 V řezu B-B´není zakresleno ležaté potrubí a není tudíž zřejmé, jak bude řešeno křížení přívodního a 
odvodního potrubí, resp. jsou-li vedeny ve stejné či rozdílné výšce. 

 Co je myšleno tímto konstatováním v technické zprávě: „….tlaková ztráta potrubí vyhovuje tlakové rezervě 
VZT jednotky“.  

 
 



 

3/3 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 14.6.2017     Podpis: 


