
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh větrání vily 
Jméno autora: Jitka Donátová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K125 Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Ing. Zuzana Veverková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: K125 Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář 

 

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.  

Bez připomínek 
 

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

Student postupoval v souladu se znalostmi z bakalářského studia a využil nejen informace a znalosti z bakalářského studia, 
ale tyto doplnil samostudiem odborné literatury. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Ve výkresech není zakresleno vyústění a zakončení rozvodů pro přívod čerstvého a odvod znehodnoceného vzduchu pro 
VZT jednotky v 2.PP. V 1.PP a 2.NP není systém rovnotlaký, jak je uváděno v technické zprávě, resp.jsou zde drobné rozdíly 
mezi průtoky přiváděného a odváděného vzduchu. 
Chybí výpočet množství přiváděného čerstvého vzduchu pro VZT jednotku č.1. 
Výpočet dimenzí a tlakových ztrát předpokládá číslování úseků, tyto však nejsou nikde schematicky zobrazeny a též zde 
není legenda popisu vřazených odporů. 
V technické zprávě nejsou uvedeny požadavky na ostatní profese a nikde nejsou uvedeny teplotní parametry přiváděného 
vzduchu. 

  

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Jazyková stránka práce je v pořádku, práce je srozumitelná, kvalita některých obrázků je horší. 
Na výkresech je růžovou barvou v legendě označena cirkulace (pro vzduchotechniku bazénu) a tato barva je též nevhodně 
použita na mřížky ve dveřích, které nejsou v legendě nijak popsány. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Bez připomínek 
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Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

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. 
 

1. Jaké parametry bude mít větrací vzduch přiváděný do interiéru vily? 
2. Pro garáž je navrženo rovnotlaké větrání. Je obecně vhodné pro nucené větrání garáží navrhovat 

rovnotlaký systém?  
3. Vysvětlete navrženou regulaci s použitím Easy boxů. V technické zprávě uvádíte, že budou regulovány 

koupelny, WC a kuchyně dle vlhkosti. Proč jsou pak instalovány Easy boxy na každém podlaží? 
4. Jaké chlazení z Vámi popisovaných ve studii bakalářské práce byste navrhla pro Váš objekt? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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