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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Vzduchotechnika v supermarketu 

Autor práce:  Jana Velísková 
Oponent práce: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.  

Popis práce: 

Studentka ve své práci řeší teoretickou rešerši na téma „vzduchových, vodních, chladivových a 
kombinovaných systémů klimatizace. Následně v rámci praktické části vypracovala dvou čarové 
řešení vzduchotechnických systémů obsluhující prodejní prostor supermarketu a jejího zázemí. 
Objekt je jednopodlažní.  
Příloha práce označená jako „Řezy A, B“ obsahuje výkres půdorysu 1.NP. K obhajobě práce 
studentka přinese vytištěný výkres řezů A-B.  
Studentka řeší dvě samostatná vzduchotechnická zařízení. Ve své práci uvádí potřebné výpočty 
pro návrh těchto zařízení, technickou zprávu se stručným popisem technického řešení. Výstupy 
z některých výpočtů (software) jsou stručné.   
Práce obsahuje potřebné výpočty, schémata, H-X diagramy, technickou zprávu a výkaz výměr. 
Rozsah výkresové části práce je standardní.    

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 prezentujete indukční systémy klimatizace. Vysvětlete princip a 
definujte jak výhody, tak i nevýhody takového to systému.  
2, ve výpočtové části uvádíte výpočet návrhu tepelných izolací pro zařízení č.1 a 2. Definujte a 
vysvětlete okrajové podmínky návrhu pro zimní a letní období. Bude např.  na vzduchovodech 
jak na sání čerstvého, tak na přívodu čerstvého vzduchu stejný typ a tloušťka izolace?  
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3, jak je řešena ochrana ZZT v zimním období u obou Vašich VZT zařízení? Vysvětlete funkci a 
princip – funkční schéma zař. č. 1 a 2. 
4, jak je ve Vašem případě řešena regulace výkonu ohřívačů a chladičů? Jak je ošetřeno zanášení 
filtrů na Vašich VZT zařízeních? Zdůvodněte využití dvoustupňové filtrace přiváděného vzduchu 
u zařízení č.1 a hodnotu daného stupně filtrace.        

Závěr: 

Studentka splnila zadání v požadovaném rozsahu. Práce je svým rozsahem a zpracováním 
standardní.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

 

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


