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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání na téma větrání obytných budov rozděleno do části studie a části projektu větrání rodinné vily. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání splněno v celém rozsahu. V části studie navíc provedeno a vyhodnoceno měření průtoků vzduchu 
v rodinném domě s nuceným větráním, což velmi práci obohatilo. Projekt obsahuje výkresovou dokumentaci, 
technickou zprávu a přílohy. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
 

V teoretické části je práce řešena metodicky správně, obsahuje teoretický postup i aplikaci na základě platné legislativy i 
dostupné odborné literatury. Oceňuji provedení měření přístroji katedry, které teoretické závěry podpořilo. V části 
projektové, dokumentované zprávou a výkresy byl zpracován návrh, výpočet a dimenzi systému řízeného větrání 
aplikovaného na rodinnou vilu. Postup zvolen správně a hodnotím jako vynikající. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Práce je na výborné odborné úrovni, ukazuje, že student využil i informací získaných studiem literatury a z praxe. 
Projektová část je zpracována v souladu s požadavky na tento stupeň projektové dokumentace. Koncept řešení větrání 
rodinné vily je založen a použití 3 VZT jednotek - pro obytnou část, pro bazén a garáže.  Připomínku mám k větrání garáže, 
kde je otázkou, zda by nebylo možné větrat nadzemní garáž pro 3 auta (?) přirozeně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Práce je zpracována na dobré grafické, jazykové a typografické úrovni. V textové části mám připomínku k nejednotnému 
formátu zápisu jednotek m3/h….l*h-1, nestandardní je používání * pro znak násobení. Jednotlivé vztahy by měly být 
číslovány.  V textu se vyskytují drobné překlepy a gramatické chyby (např. str 12 …teplených ztrát…, str. 30 … odchylky 
mohli…). Rozsah vlastní práce je přiměřený a odpovídá požadavkům na tento typ závěrečné práce. 

 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student uvádí většinu aktuální dostupné tuzemské literatury k dané problematice, citace jsou korektní a úplné.  Jsou 
využita skripta, odborné publikace, normy a výukové pomůcky. 
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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. 
 
Práce dokladuje schopnost studenta řešit zadaný problém jak po teoretické, tak aplikační stránce.  Práce je 
obohacena vlastní měřením průtoků vzduchu na systému řízeného větrání rodinného domu.  

 

Otázka k obhajobě: 

 

Jak se řeší změna průtoku vzduchu ve vzduchotechnickém zařízení – např. přepnutí z běžného provozu do 
nárazového - pokud chci změnit množství vzduchu pouze v některých místnostech ? 

   

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 19.6.2020     Podpis:  Karel Kabele 


