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POSUDEK OPONENTA 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt větrání školní budovy 
Jméno autora: Bc. Libor Votoček 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 

Oponent práce: Ing. Helena Křišíková, Ph.D. 

Pracoviště oponenta práce: Regulus spol. s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma hodnotím jako náročnější. 

 

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 diplomové práce bylo ve všech bodech splněno. 
 

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

Zvolený postup zpracování diplomové práce hodnotím jako správný. 

 

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. 
Velmi dobře hodnotím odbornou úroveň závěrečné práce a využití znalostí získaných během studia pro její zpracování.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je psána přehledně s logickou návazností jednotlivých kapitol, bez větších gramatických chyb a překlepů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Diplomant využil dostatečné množství podkladů pro zpracování své závěrečné práce. Vlastní návrh řešení je od převzatých 

textů a podkladů v práci jasně odlišen. 
 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 Hodnocená diplomová práce se zabývá návrhem větrání pro objekt základní školy v Rokytnici nad Jizerou a 

studií v oblasti zemních výměníku pro VZT systémy.  

 Práce obsahuje část praktickou – vlastní návrh vzduchotechnického systému pro řešený objekt 

s příslušnými výpočty.  

 Dále pak část teoretickou zabývající se problematikou zemních vzduchových výměníků jako možnost 

předehřevu nebo předchlazení vzduchu pro VZT systém. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

- Jaký z podkladů uvedených na straně 2 technické zprávy je závazný, pro návrh objemu větracího vzduchu 

ve školních budovách? 

- Navržené VZT jednotky pro větrání jednotlivých učeben budou dodávat konstantní množství vzduchu? 

Případně podle jakých parametrů budou regulovat svůj výkon při jiné než předpokládané obsazenosti tříd? 

- Mohou VZT jednotky umístěné na půdě ovlivnit statiku stavby? 

- Je vhodné VZT jednotku v bytě školníka provozovat v systému ON/OFF? 

- Jakým způsobem je zabezpečena kvalita přiváděného vzduchu do objektu při použití zemního výměníku 

v sezónním provozu předehřev/předchlazení? 

- V případě využití zemního výměníku tepla pro předchlazení přiváděného vzduchu může být vnitřní 

uspořádání VZT jednotky jakékoli nebo musí reagovat na připojení výměníku? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2021     Podpis: Ing. Helena Křišíková, Ph.d. 


