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I. IDENTIFIKANIUDAJE

POSUDEK OPONENTA
ZAVEREONE PRACE

Název práce: Vytãpën hotelu s podporou solárnIch systémCi
iméno autora: Bc. Renáta Brabcovã
Typ práce: diplomová
Fakulta/üstav: Fakulta stavebnI fFSv)
Katedra/üstav: K125 — Katedra technickch zabezpeenI budov
Oponent práce: Ing. Petr Vávra, Ph.D.
Pracovitë oponenta práce: Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.

II. HODNOCEN1JEDNOTLIV’iCH KRITERII

prômërnë náronéZadánI
HodnocenI ndroc!nosti zaddnf závërené prdce.
Diplomová práce se zabvá stale aktuálnIm tématem vyuitIm solárnI energie pro vytãpëní budov.

DaII komentáe a hodnoceni
Vlote komentá (neoovinné hodnoceni).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KI.ASIFIKACE

Shrñte aspekty zóvërené prOce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocenI. Uvecfte pfIpadné otãzky, které by
mel student zodpovédét ph obhajobë zóvére&ié práce pied komisI.

SplnënI zadnI splnëno
Posud’te, zda pfedloiend zdvèrend prdce spbuje zaddnI. V komentóh ptIpadnè uved’te body zaddni, které nebyly zcela
splnëny, nebo zdo jeprdce oprotizadOnfrozffena.

_____________

ZadánI bvlo splnëno. Bez oiioomInek.

ZvoIen’ postup eenI SptaVfl’
Posudte, zda student zvolil sprOvnpostup nebo metody feenI.
Bez pflpomInek.

Odborná i’iroveñ B - velmi dobe
Posude droveñ odbornosti záv&ené práce, vyu2itIznaIostIzIskanch studiem a z odbornë literatury, vyuiitipodkladO.
Posude té2 schopnost studenta vnImat ieenou problematiku v irfch souvislostech a aplikovat inenrsk phstup ph
res en,
Ve vpotu tepelnch ztrát a návrhu zdroje tepla scházi !ivaha o nutnosti nuceného vëtránI nëkterch provozO (jIdelna,
pIprava jIdel, posilovna apod.)a jeho zapotenI do celkové energetické bilance.

FormãlnI a jazyková iroveñ, srozumitelnost práce A - vbornë
Posude sprdvnost pouiIvdnIformëlnich zdpisO obsaench v prod. Posude typografickou a jazykovou strdnku prOce ale]!
celkovou srozurnitelnost
Bez pflpomInek.

Vbër zdrojü, korektnost citacI A - v’bornë
VyjOdFete se k aktivitè studenta pfi zIskO vOn! a vyuiIvOnIstudijnich materiOlü k PeenIzóvérecné prOce. Posude vbër
pramenU. Ovéfte, zda nedolo k poruen! citaEnI etiky a zda jsou bibliografické citace dplné a v souladu s citanImi
zvyklostmi.

________

Bez pipomInek.
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OtOzka: Jaké znáte typy podIahovch konvektorO? Uvedejejich vthody a nevyhody.

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm B - velmi dobe.

Datum: 18.1.2017 Podpis:
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