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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ BYTOVÉHO DOMU 
Jméno autora: Botagoz Assylkhanova 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 

Oponent práce: Ing. Roman Musil 

Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 

 

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

V bakalářské práci je prohlubující část pojednávající i pasivních domech, stanovení požadavků pasivních domů, systémy 
zpětného získávání tepla vzduchotechniky a systémy přirozeného a nuceného větrání domů. Projektová část obsahuje 
nucené větrání bytového domu s VZT jednotkami zpětného získávání tepla.   

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Teoretická část uvádí do problémů pasivních domů a popisuje teoretické možnosti řešení. Praktická část má několik 
problematických částí: 

- ŘEZ D-D podhled pro VZT systémy je 1,1m – je to v pořádku? To si myslíte, že to někdo bude kvůli VZT dělat? 
Následně pak je světlá výška místnosti 2,35m – splňuje to požadavky na světlou výšku v řešeném prostoru? 

- Jaké jsou akustické požadavky v řešených místnostech? Budou navržené tlumiče dostatečné? Bylo řešeno? 
- Nasávací protidešťové žaluzie výrazně zmenší průtočnou plochu potrubí a dojde ke zvýšení rychlosti i hladině 

akustického výkonu žaluzie? Jak je třeba tyto protidešťové žaluzie navrhovat?  
- Bylo by dobré u všech VZT jednotek ve výkresové části uvádět, na jaký průtok jsou navržené – není uvedeno ani 

v technické zprávě 
- U propojovacích mřížek ve dveřích, či dveřích s podříznutými prahy je dobré uvádět požadovanou propojovací 

plochu 
- VZT jednotky v bytech nebudou mít žádný tlumič směrem do šachty? Ventilátory směrem do šachty budou taktéž 

zdrojem relativně velkého akustického výkonu 
- Budou někde osazené protipožární klapky a kde? Jejich případný návrh zdůvodněte 
- Proč byl výpočet vzduchu pro kavárnu a komerce stanovený pouze z intenzity větrání? Odkud byla tato intenzita 

větrání brána a proč? Není takto navržený systém předimenzovaný? Jak byly navrženy dávky vzduchu pro bytové 
jednotky? Není uvedeno 

- Proč byl zvolena velikost potrubí 560x160mm pro 1935m3/h? Jsme již na 6m/s a tlakové ztrátě cca. 1,8Pa/m to už 
může být problematické i vzhledem k akustice potrubní sítě 

- Proč byly počítané tepelné ztráty budovy? VZT systémem se také vytápí? Není nikde uvedeno. Jestli ano, tak kde je 
stanovené množství větracího vzduchu na základě stanovené tepelné ztráty? Jaký zdroj tepla by byl pro ohřev 
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větracího vzduchu ve VZT jednotce uvažován?  
- Technické zprávy je třeba sešít, ne odevzdávat volné papíry 
- V práci by bylo dobré dodat diagramy návrhů všech vyústek s konkrétními parametry, aby bylo možno 

odkontrolovat, zda je návrh vpořádku.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsou četné překlepy a nepřesné formulace.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Citace a soupis obrázků je uveden.   
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Otázky k obhajobě: 

- Jaký je rozdíl mezi deskovým a rotačním rekuperačním výměníkem? Kdy se který využívá častěji?  
- Je nutné a legislativně požadované navrhovat zvlhčovače do VZT jednotek? 
- Jak jsou v projektu řešeny digestoře? Jsou napojeny na VZT jednotky? Jestli ano, tak jaké tam je opatření před 

napojením do VZT jednotky?  
- Existuje i nějaká jiná varianta u VZT bytového domu bez VZT jednotek v každé bytové jednotce?  

 
 
 

 

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. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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