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Název práce: Návrh vzduchotechniky wellness sportovního centra 

Autor práce:  Bc. Tomáš Valcha 

Oponent práce: Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce je členěná na část teoretickou, ve které student popsal filtry používané ve vzduchotech-

nice s důrazem na použití nanomateriálů na filtračním médiu. V další experimentální části 

provedl na souboru různých filtrů měření jejich odlučivosti a hodnocení podle nové i starší 

normy. V poslední části využívá své bakalářské práce a navrhuje tři varianty úprav vzduchu a 

porovnává jejich energetickou náročnost. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce přináší zajímavé téma, které však mohlo být lépe naplněno. Nosným tématem je odluči-

vost filtrů, a přece se v celé práci nedozvíme definici ani tohoto, ani jiných, podobně stěžejních 

pojmů. Ne vždy jsou zdroje u obrázků, opakují se stejné nadpisy nad různými grafy, nejsou 

řídké překlepy. Na obr. 33 osa „y“ v Pa má hodnot tisíců pascalů, úmyslně? Probíhalo měření 

se stejnými průtoky vzduchu, tudíž se stejnou koncentrací aerosolu? Popis experimentu je 

velmi stručný, mnohé se při prvním ani druhém čtení nedozvíme. Nicméně i tak práce ukazu-

je, že student požadavky na něj kladené v jisté úrovni zvládl a disponuje znalostmi magister-

ského stupně studia. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Měly měřené filtry srovnatelnou filtrační či čelní plochu? Pokud ne, jak obr. 37 interpre-

tovat? Lze nějak hodnotit tlakovou ztrátu filtru s ohledem na množství použité filtrační 

tkaniny (která ovlivňuje velikost a cenu filtru)?  

2. Vysvětlete rozdíl mezi grafy na obr. 37 a 38 včetně použitého názvosloví. 

3. V praktické části uvádíte grafy „Potřeba energie“, které mají na ose „y“ jednotku kW. Vy-

světlete, co to znamená, a také to, co pod pojmem „potřeba“ a „spotřeba“ běžně rozu-

míme. 

4. Celý výpočet, porovnávající spotřeby různých úprav vzduchu je realizován sestaveným 

programem, což oceňuji, nicméně se tak stává nekontrolovatelným. Jediný uvedený 

vzorec na str. 71 je chybný. Chybu objasněte a rovněž okomentujte graf na obr. 59. 

5. Vzhledem k složitosti provozu VZT jednotek (různé úpravy vzduchu vedoucí k několika 

odlišným provozním režimům pro různé části dne a roku) podepřete své výpočty hx-

diagramy úprav vzduchu, se kterými počítáte.  

Závěr:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2,0 

Datum:  23. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


