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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh VZT systému administrativní budovy 
Jméno autora: Bc. Tereza Šašková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 
Oponent práce: Ing. Jiří Hubka 
Pracoviště oponenta práce: Petlach TZB s.r.o., Na Zlíchově 18, Praha 5 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka se musela potýkat s tím, že se řešila část teoretická i praktická. V teoretické bylo nastínění možného řešení 
chlazení jednoho objektu a  v praktické následně dopracování samotného řešení vzduchotechniky. 

 

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. 

Dané výstupy byly zajímavé z hlediska porovnání možností fungování objektu v rámci TZB a snížení energií opatřením či 
jiným řešením. 

 

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

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

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. 
Vložte komentář. 

 

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. 
V h-x diagramu je uvedena povrchová teplota chladiče 20 °C. Při spádu 6/12 °C je střední povrchová teplota chladiče 9 °C. 
Křivka je pak jiná. 
Ve výkresech je všude udávána požární izolace i když ve zprávě se zmiňuje o použití tepelné izolace, která již není 
vyznačena. Také tato izolace by měla být vykázána.  
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Parametry VZT jednotky – kapitola 4, není zmíněn výkon dohřívače.  Což dělá dalších 30 kW. 

 
 
 

 

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. 

 

V případě použití chladících stropů a hrozbě kondenzace. Jaká by byla doporučená teplota vody přiváděná do 

chladícího stropu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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