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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vzduchotechnika pro budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie 

Autor práce: Bc. Lukáš Frčka 
Oponent práce: Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomová práce se zabývá problematikou budov s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická 
část práce obsahuje závazné právní a technické předpisy, které se týkají dané problematiky. Druhá 
část práce zahrnuje dva návrhy vzduchotechniky a PENB pro zadaný objekt. Třetí část práce 
obsahuje experimentální řešení, měření kvality mikroklimatu a vyhodnocení účinnosti zpětného 
získávání tepla.     

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. PENB vypracovaný v druhé části práce je koncipován jako jednozónový výpočet. Vysvětlete 
proč u dané budovy, která má různé uživatelské prostory, (kanceláře, komunikace, 
přednáškové sály atd.) byl použit jednozónový model místo vícezónového.  

2. Objasněte jak je možné, že při měření účinnosti rekuperace jste dosáhl hodnot 100% (str. 
280, tab. 34 až 36). 

3. Při měření teplot pro výpočet účinnosti rekuperace byly použity datalogery, které byly volně 
vloženy do VZT jednotky. Na každé měřící místo byla použita jedna jednotka. Dle obrázku 
65, str. 269 jedna měřící ústředna leží na podlaze komory. Jaký vliv můžeme mít takto 
umístěna ústředna na výsledek měření? Popište, jak by se technicky realizovalo měření 
s cílem dosažení co nejpřesnějších výsledků. 
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4. V experimentální části práce je prováděna analýza mikroklima místnosti. Byly měřeny a 
vyhodnocovány veličiny: teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a koncentrace CO2. Jaké 
veličiny (např. dle ČSN EN ISO 7730) obvykle sledujeme v pracovním prostředí při 
vyhodnocení tepelné pohody? Co je to operativní teplota?      

5. Proč ve zpracovaném PENBu chybí návrh úsporných opatření a analýza technické, 
ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie? Dle 
vyhlášky 78/2013 Sb. má být obojí součástí PENBu pro novostavby.  

6. Z práce není zřejmé jaký CFD nástroj ( software) byl použit pro vytváření numerických 
modelů v praktické části. Uveďte použitý software a alespoň stručně použité základní 
okrajové podmínky simulací.    
 
 

Závěr: 

Zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech. Kvalita zpracování je vcelku dobrá, 
obtížnost tématu je spíše vyšší vzhledem k využití CFD modelování. Osobně se domnívám, že záběr 
práce je zbytečně široký, což se projevilo negativně na kvalitě. Méně je někdy více. Při použití 
simulací, je důležité uvádět okrajové podmínky, jinak simulace nepůsobí důvěryhodně. 
Experimentální část práce by zasluhovala pečlivější sběr dat, s promyšlenou koncepcí umístění 
čidel. Diplomant v práci prokázal, že se orientuje v zadané problematice, a je schopen řešit 
praktické úlohy. Práci doporučuji k obhajobě.    
 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  22. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


