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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění a větrání mateřské školy 
Jméno autora: Daria Bobina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra technických zařízení budov  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Prohlubující část práce je teoreticky spíš zaměřena na možné varianty větrání obytných budov a aplikace na větrání MŠ 
není příliš zřejmá. 

 

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

Bez komentáře. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Celkově se v práci objevuje velmi mnoho nejasností a nepřesností. 
V prohlubující části popisující možné varianty větrání MŠ je spíše řešeno větrání obytných budov.  
V budově máte teoreticky navrženo „řízené větrání se zpětným získáváním tepla“, ale v seznamu zařízení jsou zmíněna 
pouze dvě zařízení (větrání hygienického zázemí, větrání přípravy a výdeje jídla). Ve výkresech uvažujete vířivé anemostaty 
pro třídy 2, 3, ale žádný přívod vzduchu pro třídy 1, 4 (?). 
MŠ má kapacitu 50 dětí, ve výpočtu množství TV počítáte s počtem osob 50 – personál kuchyně a pedagogický sbor 
zanedbáváte?  
V roční tepelné bilanci předpokládáte provoz objektu 360 dní, proč zrovna toto číslo? 
Roční náklady na vytápění jste určila jako 5437,-Kč, což je hodnota více než skvělá i pro rodinný dům, je toto reálné? 
Z roční bilance a schéma zapojení zdroje tepla vyplývá, že příprava TV je zajištěna v nepřímotopném zásobníku. Navržený 
prvek je však zásobník bez výměníku, pouze s elektrickým topným tělesem (výkon 7,5 kW, který také uvažujete). 
V technické zprávě počítáte s výměnou vzduchu infiltrací a uvádíte, že „zdrojem ohřevu topné vody (!!!) budou nástěnný 
plynový kotel a zásobníkový ohřívač“. Vámi navržený kotel, pak popisujete nesprávně jako spotřebič typu A.  
Výkres S3 – proč vedeno potrubí v technické místnosti v podlaze a ne např. pod stropem? 
Výkres S2 – nezřetelně vykresleny některé armatury, chybí odvzdušňovací ventily některých úseků, bylo by vhodné doplnit 
uzávěry např. u filtru (pozor na polohu filtru na potrubí), hydraulické spojky, případně vypouštění u rozdělovače-sběrače. 
Není jasné, jak je regulována teplota otopné vody větve otopné soustavy. 
Vzorec [7] na str. 10 části A, je nesprávný, resp. zde bude problém s grafikou. Na straně 16 v kapitole“ Provětrávání“ je 
vzorec [16] uveden větou „Objemový průtok venkovního vzduchu infiltrací spárami se vypočítá:“, ale určitě se nejedná o 
výpočet infiltrace spárami okna.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přiměřeného rozsahu. Celkový dojem z práce mírně snižují gramaticky nesprávné formulace a nečitelnost výkresů 
- malé písmo (schéma větrání), malé značky armatur (schéma zapojení zdroje tepla) a celkově komplikovaná struktura. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Bez komentáře. 

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
Předložená práce se zabývá návrhem vytápění a větrání mateřské školy. Struktura práce je obtížněji čitelná, 
výstupy a závěry nejednoznačné, zvláště pro část A – prohlubující část. Ve výpočtové části (B) není vždy zřejmé 
odkud některé hodnoty pochází (např. hodnota tepelné ztráty větráním). Jazyková i grafická úroveň celkový 
dojem z práce dále mírně snižuje. 

1. Popište, jak jste postupovala při návrhu zdroje tepla, uveďte i číselné hodnoty jednotlivých 
vstupů/výstupů (jak byla např. určena tepelná ztráta větráním). Popište princip zapojení a regulace 
jednotlivých okruhů systému vytápění. 

2. Popište postup návrhu systému větrání v MŠ – jakým způsobem se určí množství vzduchu jednotlivých 
provozů, jak bude systém principiálně fungovat?  

3.  V práci uvádíte podtlakové a rovnotlaké větrání. Je možné uvažovat i s větráním přetlakovým v prostoru 
MŠ? Je možné počítat s infiltrací pro zajištění větrání tříd? Lze zamezit šíření pachů z provozu kuchyně 
návrhem vzduchotechnického systému? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 8.6.2018     Podpis: 


