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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Přístavba výrobní haly 

Autor práce:  Petr Dvořák 
Oponent práce: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.  

Popis práce: 

Student ve své práci řeší teoretickou řeší Klimatické podmínky venkovního vzduchu, výpočet 
tepelných zisků a problematiku stínění. Následně v rámci praktické části vypracoval dvou 
čarové řešení vzduchotechnických systémů obsluhující prostory výrobní haly, jejího 
hygienického a stravovacího zázemí. Ve své práci uvádí potřebné výpočty pro návrh těchto 
zařízení, technickou zprávu se stručným popisem technického řešení a výkaz výměr. 
Z rozsahu a zpracování práce je patrný nadstandardní přístup studena ke zpracování své 
bakalářské práce, zejména v její grafické části. Student řeší tři samostatná VZT zařízení, jednotky 
jsou umístěny ve strojovnách VZT v 1 a 2.NP.   
Práce obsahuje potřebné výpočty, schémata, H-X diagramy, technickou zprávu a výkaz výměr.  

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1, u zař. č. 2 vysvětlete o jaký „předváděcí prostor“ se jedná. A jak souvisí Vámi řešená tři VZT 
zařízení s výrobní halou – jakou výrobou? 
2, proč zařízení č. 2 – obsahuje rotační regenerační výměník? Vysvětlete rozdíl mezi použitými 
rekuperačními a tímto regeneračním výměníkem.  
3, centrální VZT zařízení č. 2 a 3 obsahuje chlazení. U zařízení č.3 je využité dílčí klimatizace 
systémem vodního chlazení? Je bloková jednotka zdrojem chladu i pro tyto VZT jednotky? V TZ 
uvádíte, že výrobu chladící vody zajistí profese CHL. Jak je zajištěna protimrazová ochrana zdroje 
chladu Sinclair SCV? Jaké jsou alternativy stávajícího řešení-je vámi zvolené řešení „koncepční“  
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4, ve schématech VZT uvádíte protimrazovou ochranu ZZT pomocí měření dP. Je toto ve Vašem 
případě při použitých VZT jednotkách Remak pravda? Jsou i jiná řešení?  

Závěr: 

Student splnil zadání v plném rozsahu. Práce je svým rozsahem a zpracováním nadstandardní. 
Velmi kladně hodnotím výkresovou část bakalářské práce, zejména po stránce zakreslování 
rozvodů VZT.    

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

 

Datum:  8. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


