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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt větrání a chlazení Základní školy 
Jméno autora: Bc. et Bc. Patrik Sytný 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Martin Beneš 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ projektant TZB  
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Zvolte položku. 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání odpovídá běžnému středně náročnému standardu navrhování vzduchotechnického a chladícího systému 
budov.Nejsou požadována žádná speciální řešení strojních,rozvodných a distribučních prvků systému. 
 
Splnění zadání Zvolte položku. 
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. 
Závěrečná práce splňuje základní podmínky zadání pro větrání budov v jejím rozsahu dle platných norem a předpisů.V 
objektu lze předpokládat i další témata ke zpracování, jenž nebyla pravděpodobně v zadání uvedena (osazení technologie 
místnosti -počítače a servery,výměníková stanice,záložní zdroj elektro,požární větrací zařízení,stínící prvky  oken,kuchyňská 
technologie apod.). 
 
Zvolený postup řešení Zvolte položku. 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Jsou použity odpovídající postupy pro návrh vzduchotechnického systému tj. platné normy a hygienické předpisy.Pro návrh 
zařízení a distribuce vzduchu byly použity dostupné výpočetní SW ke splnění požadavků. 
 
Odborná úroveň Zvolte položku. 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úroveň odbornosti je velmi dobrá.Jsou plně využity znalosti v rámci vyššího stupně vzdělání čerpané ze školní a odborné 
literatury a dostupné informace a výpočetní programy na internetu.Praktické znalosti jsou specifické pro jednotlivé stavební 
objekty a nelze je objektivně posoudit. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce Zvolte položku. 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Popis zadání,výpočtů ,technického řešení a souvisejících požadavků na ostatní profese je srozumitelný a obsahově je v 
pořádku. 
 
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. 
Využití dostupných norem a předpisů je velmi dobré.Celkové množství všech norem a předpisů je velmi obsáhlé částečně se 
překrývá  a není tudíž zcela  100%  uplatněno v návrhu systému.Navrhovaný systém odpovídá výpočtově požadavkům 
platných norem a předpisů.Vhodné by bylo zdůraznit požadavky na Ecodesign a případné dopady na energetickou náročnost 
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budovy použitým typem zařízení. 
 
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. 
Není proveden výpočet tepelných zisků jednotlivých místností a jejich předpokládaná vnitřní tepelná zátěž.Množství 
větracího vzduchu musí umožnit přenesení chladícího výkonu pro pokrytí tepelných zisků osluněných částí budovy.Např. v 
počítačové učebně s vyšším nárokem na ochlazování je řešení výměny vzduchu obdobné jako v běžné učebně. 
 
 
 
 
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. 
 
Závěrečná práce je z hlediska obsažnosti  zpracována velmi dobře.Je uveden obsáhlý výčet zadávacích požadavků 
a celkový popis větracího a chladícího systému budovy vč. požadavků na navazující profese.Ve výpočtové části je 
podrobně zpracován návrh jednotlivých strojních zařízení a kompletní výpočet potrubních sítí.Výkresová 
dokumentace je zpracována dokonale se všemi potřebnými údaji pro montáž a zaregulování systému. 
V technické zprávě chybí odstavec tepelných izolací potrubí.Ve  výpočtové části chybí výpočty tepelných zisků 
klimatizovaných místností. 
Otázka - jaké typy výměníků resp. rekuperátorů zpětného získávání tepla se používají ve vzduchotechnických 
jednotkách,na jakém principu pracují a  jakou mají  účinnost přenosu tepla.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
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