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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Teplotní faktor rotačních regeneračních výměníků 
Jméno autora: Filip Cizner 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav techniky prostředí 
Oponent práce: Ing. Martin Barták, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav techniky prostředí 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem diplomanta bylo zpracovat rešerši literatury se zaměřením na sdílení tepla a tlakové ztráty v rotačních 
regeneračních výměnících tepla (RVV). Téma považuji za náročnější z několika důvodů. Zaprvé je to množství informací, 
které musel diplomant zvládnout (a „neztratit se“ v něm). Na to navazuje požadavek na trpělivost a analytické schopnosti, 
bez nichž nemůže být zpracování rešerše úspěšné. Zadané téma má zároveň význam pro výzkum RVV, který probíhá na 
Ústavu techniky prostředí. 

 

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 práce bylo splněno v celém rozsahu. 
 

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

Organizace práce na literární rešerši byla klíčovým prvkem pro úspěšné splnění zadání diplomové práce. Na základě 
výsledku (tj. celé diplomové práce) mohu jedině konstatovat, že diplomant volil správný postup. Malou výhradu bych měl 
pouze k analýzám sdílení tepla při nízkých hodnotách otáček RVV a tlakových ztrát při vysokých Reynoldsových číslech. 
K tomu mám dotazy k obhajobě (viz závěrečná část posudku). 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce plně odpovídá požadavkům na absolventa magisterského studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze. 
Diplomant prokázal schopnost využít poznatky ze studia, ale i samostatně nastudovat teorii nad rámec základních znalostí. 
Zpracoval také vlastní postupy výpočtu teplotního faktoru RVV. 
Po odborné stránce jsem v textu práce nalezl následující nedostatky. 
Výraz frosting limit je snad možné přeložit jako mez namrzání. Tvar kanálků je obecně vlna spíše než sinusovka (už kvůli 
výrobě). 
Rovnice (3.8) a (3.9) jsou poněkud zavádějící. Měla by být uvedena definice teplotního a vlhkostního faktoru, odděleně pak 
podmínky a výsledek, kdy se tyto faktory rovnají pro stranu přiváděného a odváděného vzduchu. 
Veličina definovaná vztahem (4.4) na str. 21 není tepelná kapacita rotoru, ale mohla by být nazvána cyklický kapacitní tok. 
Pro poměr (4.5) na str. 22 by bylo vhodnější použít název kapacitní charakteristika rotoru (akumulační hmotou vzduch 
neprotéká, takže průtoková charakteristika je zde poněkud matoucí). 
Diplomant by měl lépe rozlišovat pojmy parametr, vlastnost a veličina. V textu má tendenci používat nadbytečně slovo 

parametr. Např. c,  a  nejsou parametry, ale vlastnosti vzduchu. Geometrické parametry rotoru jsou prostě jeho 
rozměry. 
Výraz (4.19) na str. 30 není bezrozměrný, ve jmenovateli asi chybí hydraulický průměr. 
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Rovnice (4.46) na str. 41 je uvedena jako vztah pro tlakovou ztrátu, co a e v této rovnici jsou popsány jako součinitele 

lokální tlakové ztráty. Na str. 44 je však graf, kde e dosahuje záporných hodnot, což je nesmysl (pokud by se jednalo  

o součinitel lokální ztráty). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je 91 stran včetně obrázků, tabulek a seznamu použité literatury. Přílohy ve formě tabulek a grafů jsou na 
dalších 24 stranách. Další přílohy jsou k dispozici v digitální formě. Minimální počet pravopisných a gramatických chyb 
svědčí o velké pečlivosti, se kterou diplomant zpracoval text. Struktura práce je přehledá, text je srozumitelný. Výsledky 
jsou prezentovány v tabulkách a kvalitně zpracovaných grafech.  
Úvodní část textu (kap. 2 a 3) je místy rozvleklá (např. výklad návrhového a kontrolního výpočtu) a některé informace se 
zde zbytečně opakují. Cílem nebylo napsat učebnici. Kapitola 4 by mohla být rozdělena do dvou částí – sdílení tepla a 
tlakové ztráty. U některých grafů bych uvítal, kdyby obsahovaly všechny informace (některé je nutno vyčíst z popisku pod 
obrázkem nebo z doprovodného textu).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Rozsah literární rešerše, která byla explicitním a hlavním cílem zadání, je zřejmý z počtu položek v seznamu použité 
literatury, tj. 77 odborných publikací. Oceňuji schopnost diplomanta zorganizovat si zpracování takto rozsáhlého souboru 
informací. Vlastní výsledky nebo závěry jsou jasně odlišeny od prací jiných autorů, jejichž publikace jsou citovány podle 
platných zásad. 

 

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. 
Nemám další připomínky nebo komentáře. 

 

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. 
Diplomant zpracoval podrobnou a rozsáhlou rešerši literatury, zaměřenou na sdílení tepla a tlakové ztráty v rotačních 
regeneračních výměnících. Zadání práce považuji za splněné bez výhrad. Při práci s literaturou postupoval diplomant 
systematicky, dílčí kroky jsou logické a závěry jsou solidně podložené. Text i grafické výstupy jsou velmi pečlivě zpracovány. 
Práce přináší původní poznatky odvozené z analýzy a syntézy publikovaných informací. Práce podle mého názoru splňuje 
požadavky na závěrečné práce podle zákona o vysokých školách.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

Prosím diplomanta, aby při obhajobě: 

1. Správně vysvětlil význam součinitelů co a e použitých v rovnici (4.46) na str. 41. 
2. Uvedl, zda nesprávná interpretace výše zmíněných součinitelů vedla, či nevedla k chybnému vyhodnocení  
    tlakové ztráty (např. na str. 73). 
3. Komentoval význam výsledků na obr. 5.7 (str. 57) s ohledem na prakticky používaný rozsah otáček RVV. 
4. Komentoval praktický význam výsledků tlakových ztrát (str. 72-74) pro Re > 400. 
 
 
 
Datum: 16.8.2021     Podpis: 


