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Popis práce: 

Hlavním zadáním práce je regulace průtoku vzduchu v potrubních rozvodech vzduchotechniky. 

 

Odborná úroveň práce: 

Téma svou obtížností odpovídá standardu diplomové práce, rozsah práce je adekvátní. Práce je tvořena 
analýzou tématu (teoretická část), aplikací tématu (návrh technického řešení) a experimentální částí 
(experiment v reálných budovách). 

V teoretické části je popsána problematika regulace a měření průtoku vzduchu, druhá část zpracovává návrh 
technického řešení ve Fakultní nemocnici Olomouc a třetí část popisuje experimentální měření regulace 
průtoků vzduchu v reálných budovách Fakultní nemocnice Olomouc a Smart Innovation Center Ostrava. 

 

Vhodnost použitých metod a postupů: 

Metody použité v této práci odpovídají metodám, které jsou běžně používány v technické praxi. Výpočtové a 
výkresové části jsou zpracovány s podporou výpočetní techniky na velmi dobré úrovni. 

V práci nebyly použity žádné simulační či modelovací metody. 

Práce se zabývá pouze statickými výsledky regulace, nepojednává o dynamických dějích u regulace. 

Srovnání teorie a reálných výsledků: Výstupem práce je technický návrh stavebního řešení, bez realizace do 
doby dokončení práce. 

Část, zabývající se měřením, hodnotí shodu regulace s reálnou hodnotou, nekomentuje rozdíly mezi 
nejistotami měření v jednotlivých třech provedených měřeních (celková nejistota až 39,03% u jednoho z 
měření). Měření jako součást regulace není u praktické části práce komentována. 
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Využití odborné literatury a práce s ní: 

Autor práce zmiňuje v přehledu literatury celkem 20 odborných publikací a technických textů. Práce s nimi je 
adekvátní, citace jsou v textu vyznačeny. Chybí ovšem citace zdrojů uvedených vzorců. 

Dále např. rozhodnutí typu „V nočním režimu budou lůžkové pokoje větrány 70 % z navrženého průtoku pro 
denní režim“ na str. 42 nemají uvedenu ani citaci, ani zdůvodnění autora pro toto rozhodnutí. 

Autor prokázal orientaci v odborné dokumentaci i v technických normách. 

 

Formální, grafická a jazyková úprava práce: 

Předložena byla diplomová práce v elektronickém formátu s datem vytvoření 10. 01. 2020. Jednalo se o jeden 
hlavní dokument a čtyři přílohy. 

Úroveň formálního zpracování je na velmi dobré úrovni. Práce obsahuje celkem 46 obrázků a 31 tabulek (plus 
2 přílohou), popisky k nim jsou většinou přiměřené a vhodně doplňují textovou část. Přílohou práce jsou dva 
technické výkresy, splňující požadované standardy. 

Autor práce se bohužel nevyhnul drobným jazykovým nedostatkům a překlepům (např. „three part“ v části 
„Abstract“; „Rozdělení obejktu“ v části „Obsah – Část B“; „řídící“ vs. „řídicí“, „měřící“ vs. „měřicí“ na str. 13; 
apod.), které ovšem zásadním způsobem nesnižují hodnotu práce. 

Chybný popis je zřejmě u obrázku 2.13 – u přímky „Skutečná hodnota veličiny“ jsou zobrazeny naměřené 
body kolečky, popisek pak popisuje tato kolečka jako „Naměřené hodnoty se systematickou chybou“. Body 
se systematickou chybou jsou tedy blíže ke skutečné hodnotě, než jsou body označené křížky – „Naměřené 
hodnoty, ležící okolo správné reálné hodnoty“. 

Vhodným doplňkem by byl i přehled použitých zkratek, případně veličin, který v této práci není. 

 

Splnění požadavků zadání práce: 

Zadání práce obsahuje 3 dílčí úkoly. Řešení všech jednotlivých úkolů je možné v rámci práce zaznamenat jak 
na teoretické, tak na praktické úrovni. Závěry jsou uvedeny ke každé jednotlivé části, souhrnný závěr pro 
celou práci není uveden. 

Zadání práce je možné považovat za splněné. 
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Hodnocení práce: 

 A B C D E F 
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) Proč není u navrženého řízení využito distribuované řízení? 
2) Proč není u návrhu řešení uvedeno osazení měřicími prvky? 
3) Jaká jsou rizika spojená s centrálním řízením vzduchotechnických zařízení? 
4) Jakým způsobem se u navrženého regulovaného systému projevuje tzv. dopravní zpoždění? 
5) Co je PID regulace? 
6) Jakým způsobem lze provádět analýzu systému měření? Co je opakovatelnost a reprodukovatelnost 

měření? 

 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

 

 

Datum:  17. 01. 2020  Podpis oponenta práce: …………………………………………………….. 

 


