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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh větrání v rekonstrukci střední školy 
Jméno autora: Bc. Anna Šimková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Petra Borlová 
Pracoviště oponenta práce: Niersberger Instalace s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce řeší návrh větrání střední školy bez dalších navazujících profesí. Z tohoto důvodu hodnotím práci jako 
průměrně náročnou. 
 

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. 

Zadání bylo splněno. 
 

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

Ano, zvoleno bylo jedno z vhodných řešení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úroveň zpracování diplomové práce je výborná. Teoretická část je zpracována obsáhle a přehledně. Zajímavé je uvedení dat 
z praxe (dotazník). Výkresová dokumentace je zpracovaná přehledně. V přílohách je uvedena specifikace vzt jednotek, 
výpočet hlučnosti, tepelných ztrát větráním, výpočet tlakových ztrát atd.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň je výborná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
K vypracování diplomové práce bylo využito optimální množství odborné literatury - vhodně zvolené k dané problematice. 
 

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. 
Několik bodů k výkresové dokumentaci a vlastnímu návrhu: 

 Venkovní vzt jednotka – pro směšovací uzle vytápění a chlazení je vhodné navrhnout ve venkovní vzt jednotce volné 
komory, do kterých je možné instalovat potřebné armatury a oběhová čerpadla 
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 Osazení venkovní jednotky na střeše objektu – min. výška spodní hrany ocelové konstrukce se volí 400min (toto je 
min. nutný montážní prostor) 

 Pro letní větrání kuchyně a jídelny je vhodné navrhnout vzt jednotku vč. chlazení 

 Návrh větrání kuchyně je vhodné řešit v závislosti na odvodu tepelných zisků (sání pro prostor kuchyně je z jižní 
fasády – to není vhodné) 

 Pro návrh tlumičů hluku je doporučená ryhlost do 3m/s 

 Výkresová část – pro větší přehlednost bych doporučila tisk celkových půdorysů a po té jednotlivých částí  

 Na některých výkresech chybí v legendě čísla místností 

 
 
 

 

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. 
Diplomová práce byla vypracována pečlivě a technicky správně.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 6.2.2019     Podpis:   Petra Borlová 
 
 
 

           


