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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Využití odpadních vod v bytovém domě
Jméno autora: Vladislav Sveshnikov
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav: Technická zařízení budov
Vedoucí práce: Ing. Frolík Stanislav,  Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební, Thákurova 7, Praha 6

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Využití odpadních vod je klasické zadání, avšak doplnění o komplexní ekonomickou analýzu několika variant a zpracování
podrobného rozpočtu považuji za vyšší cíl závěrečné práce.

Splnění zadání splněno
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Splněno bez výhrad.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Naprosto samostatný student se snahou dostudovat problematiku a využít dostupné PC nástroje pro lepší výsledek.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborně je práce na velmi dobré úrovni, zde bez námitek.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Bez námitek.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Bez komentáře. Drtivá většina textu je autorský od studenta.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Student si zvolil zadání sám a patří mezi aktuální a zajímavou problematiku. Student během práce nastudoval a
použil hned několik PC nástrojů, což výrazně přispělo k celkovému výsledku. Jednak je práce zpracována ve 3D
projektování v BIM prostředí (REVIT) a dále byl použitý i ekonomický software, který výrazně zpřesňuje veškeré
finanční toky a nakonec i samotné hodnocení návratnosti.
Student pracoval víceméně zcela samostatně s odpovídajícím počtem konzultací. Zajistil si i externí podporu pro
ekonomickou část, jež se projevila na výsledku. Přístup studenta ke zpracování hodnotím jako velmi zodpovědný a
poctivý. Konzultace probíhaly v konstruktivní a odborné rovině, student byl vždy dobře připraven.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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