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Popis práce: 

Práce je členěna podle zadání do tří částí. Zadání je splněno v požadovaném rozsahu. V teoretické části se 

studentka zabývá vnitřním mikroklimatem v objektech, jejich členění a vlivem na psychický a fyzický stav osob 

tyto objekty užívajících. V práci je popsán syndrom nezdravé budovy, nemoci vázané na určitý typ budovy a 

stanovení kritérií PMV a PPD. Teoretické znalosti studentky jsou adekvátní ke stupni absolvovaného studia. 

Literární zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Stylistické zpracování je na dobré úrovni, v textu 

jsou správně užity odborné výrazy. 
Ve výpočtové části je proveden návrh větrání ve výstavním prostoru. Řešený prostor je rozdělen na dva 

samostatné funkční celky. Každý z funkčních celků je obsluhován samostatným vzduchotechnickým 

zařízením. V této části je uveden i zjednodušený model distribuce vzduchu pro jednotlivé koncové elementy. 
Rozsah provedených výpočtů je standardní. Výpočet akustických parametrů je proveden v nadstandardním 

rozsahu do interiéru i exteriéru objektu včetně posouzení v místě posluchače.  
Výkresová část dokumentace je provedena v rozsahu realizační dokumentace. Technická zpráva je podrobná 

a popisuje způsob technické řešení systémů VZT. Přílohou technické zprávy jsou podrobná schémata měření 

a regulace s popisem jednotlivých prvků. Výkresy jsou přehledné s dostatečným množstvím řezových rovin 

pro pochopení distribučního systémů. Nedostatkem je absence polohových kót ve výkrese V1 a to ve strojovně 

ani v obsluhovaných místnostech. Také jsou nepřehledně zakresleny některé redukce velikosti potrubí a není 

zřejmá dimenze potrubí. 
Zpracování výpočtové grafické i textové části s počítačovou podporou je na dobré úrovni. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce x ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů x ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) V přiložených hx-diagramech (obr. 24 a 25) je zakresleno vlhčení parou. Ve schématech MaR str. 84 a 85 

je uvedené zvlhčování zakresleno studenou vodou (zkratka SV). Který ze způsobů zvlhčování je uvažován v 

projektové dokumentaci? 
2) Vlhčení parou – popište návrh zařízení pro vlhčení vzduchu parou. Jaké zařízení bude nutné doplnit do 

strojovny VZT v případě, že bude pára k dispozici z parovodu a v případě, že budete muset páru vyrábět jiným 

způsobem? Jaké vám vzniknou další nároky na ostatní profese? 
3) Z techniky vzduchotechnické jednotky není zřejmé, zda bude možné jednotku uzavřít. Na která místa ve 

vzduchotechnické jednotce je nutné umístit uzavírací servoklapky a z jakého důvodu je nutné tyto uzavírací 

klapky umisťovat? 
4) Ve výkrese V1 i V2 není protihluková izolace ve strojovně VZT dotažena přes manžety vzduchotechnické 

jednotky. K jakému jevu bude docházet na těchto přírubách v zimním období a je tento jev žádoucí? 
 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou: 
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