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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Chlazení průmyslové haly 

Autor práce:  Matěj Sliva 

Oponent práce: Ing. Günter Gebauer, CSc. 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá diagnostikou tepelně-vlhkostní složky vnitřního prostředí stávající 

práškové lakovny se záměrem navrhnout technická opatření k optimalizaci stávajícího stavu 

prostředí. 

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. Úroveň práce je poněkud protikladná. Teoretická část je zpracována na průměrné úrovni BP, ale 

její „Výpočtová část“, zahrnující výsledky vlastní práce, značně převyšuje obvyklou úroveň BP.  

 

2. Zvolené metody tvořené přehledem dostupných poznatků, analýzou a vlastním řešením umožní 

korektní řešení a specifikaci výsledků. 

 

3. Zmiňovaná odborná literatura neuvádí klasické přístupy řešení, chybí např. autoři V. Baturin, J. 

Pulkrábek, J. Chyský. V 70. letech se problematika řešila bez počítačového modelování. 

 

4. Práce je zpracována pečlivě až na občasná jazyková a terminologická pochybení. Už v odborné 

literatuře roku 1938 jsou matematické veličiny sázeny kurzívou. Zvládne je i kancelářský balík 

Office. Zmíněná skutečnost působí v roce 2019 velmi rušivě, laikům to patrně nevadí. Na str. 70 lze 

např. číst „rychlost proudění vzduchu v [m/s]“ či v [km/h]? Jednoznačně vyzní rychlost proudění 

vzduchu v [m/s]. Termíny legislativa a parametry jsou velmi nepřesné a lidové (blíže technický 

slovník). 
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5. Zadání bakalářské práce bylo splněno. Část výpočtová je na výborně úrovni. Skutečnost svědčí o 

schopnostech absolventa studia řešit náročné úkoly. 

 

Připomínky: 

Str. 15 Teoretická část – v kapitole se zmiňuje a popisuje experimentální řešení, byla by vhodná 

samostatná kapitola pro experimentální řešení.   

Str. 15 A.1.5 Metoda? 

Str. 43 Pokud:  a   platí relace     ? 

Str. 48, 54, 58, 61 tab. č. ? Chybí jednotka v posledním sloupci tabulky.  

Str. 40 Grafické výstupy simulací uvádí coby názvy laické termíny „Pohled z vrchu, Boční pohled“. 

Snad šlo v obr. 18 zavést elementární souřadnicový systém a k němu přiřadit grafické výstupy, 

např. teplotní pole. 

Str. 76 Algoritmus dimenzování VZT potrubí je vhodné vložit do kap. Teorie…… 

Str. 81, 82, 83, 84, 86, 87 chyby, patrně překlepy jednotek veličin, např.: Qv = 8406 m3/s…… 

Str. 84 Chybný součin tepelného výkonu 1686 W. 

Str. 86 Tab. C.1  Poloměr 150 mm, v tabulce se uvádí průměr koule d = 50 až 120 mm? 

Str. 91 Jednotka [l/s] není hmotnostní ale objemová.  

Bude mít navržené technické řešení dopad na prašnost prostředí? 

 

Závěr: 

Bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu, doporučuji ji k obhajobě. Teoretická část s rešerší 

je na průměrné úrovni bakalářských prací ústavu TZB, výpočtová demonstruje vlastní řešení úlohy 

ve výborné kvalitě a přesahuje rámec bakalářských prací.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

 

 

 







