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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vzduchotechnika výstavní haly 

Autor práce:  Michael Poříz 
Oponent práce: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.  

Popis práce: 

Student ve své práci řeší teoretickou rešerši na téma „zvuk ve vzduchotechnice. Následně 
v rámci praktické části vypracoval dvou čarové řešení vzduchotechnických systémů obsluhující 
prostory výstavní haly a jejího zázemí. Objekt je dvoupodlažní. Student řeší dvě samostatná 
vzduchotechnická zařízení. Ve své práci uvádí potřebné výpočty pro návrh těchto zařízení, 
technickou zprávu se stručným popisem technického řešení. 
Práce obsahuje potřebné výpočty, schémata, H-X diagramy, technickou zprávu a výkaz výměr. 
Rozsah výkresové části práce je standardní, z výkresové části práce je znát pečlivost studenta a 
znalost zakreslování rozvodů VZT. K výkresové části nemám žádné závažnější připomínky.    

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, v teoretické části Vaši práce se zabýváte šířením akustické energie ve vzduchotechnice. 
Uvádíte přirozený zvuku útlum v potrubí. Jaké jsou z praktického hlediska zdroje zvuku při 
transportu a proudění vzduchu? Uvažujete s těmito zdroji ve Vaši práci? Jak se s těmito zdroji 
vypořádáte?     
2, definujte pojem „legislativa“, str. 28.  
3, vysvětlete úpravu vzduchu v zimním období z.č. 2 v H-X diagramu spolu s funkčním 
schématem na obr. 3.2 body B-C (str.91) a body D-E).    
4, jak je řešena ochrana ZZT v zimním období u obou Vašich VZT zařízení? Vysvětlete funkci a 
princip.   
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Závěr: 

Student splnil zadání v požadovaném rozsahu. Práce je svým rozsahem a zpracováním 
standardní. Kladně hodnotím výkresovou část bakalářské práce, a to po stránce zakreslování 
rozvodů VZT.    

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

 

Datum:  1. června 2021   Podpis oponenta práce………………………………… 


