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II. HODNOCENIJEDNOTLIVYCH KRITERI1

ZvoIen postup eenI vynikajIcI
Posude, zda student zvolil správn postup nebo metody ,eenf.
Bez pipomInek.

Odborná üroveñ A - vbornè
Posude ürove, odbornosti závérené práce, vyu2itIznalostIzIskan)ch studiem a z odborné literatury, vyuitfpodklath2.
Posude té2 schopnost studenta vnImat ,eenou problematiku v ir.fch souvislostech a aplikovat inienftsk>’ plistup pfl
reseni
Bez pipomInek.

DaII komentáe a hodnocenI
Vlofte komentá (nepovinné hodnocenI).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrñte aspekty závërei!né prdce, které nejvIce ovlivnhly Vaie celkové hadnocenI. Uvede pI’fpadné otózky, které by
mel student zodpovëdët pñ obhajobë závërené prôce pIed komisI.

ZadãnI mimoádnë nároné
HodnocenInëronosti zadánfzãvëreEnë próce.
Projekt vëtrbnh zimnIho stadionu je zajImav svmi specifiky a velk svm rozsahem. Prãceje navic doplnëna a historick
vvoj a studii vnitnIho prostedI zimnich stadionO.

SplnënI zadánI splnëno
Posudte, zda pfedloiená zóvèrend prdce spbuje zaddnf. V komentdfi pffpadnë uvede body zadánf, které nebyly zcela
splnény, nebo zda Je prdce oproti zaddnI rozIiena.
Zadani bylo spineno Prace byla oproti zadani rozsirena o mereni parametru vnitrniho prostredi v miste reahzace

FormálnI a jazykovâ croveñ, srozumitelnost práce A - vbornë
Pasud’te spróvnost pouifvanIformálnfch zdpisé obsaench v prdci. Pasud’te typo grafickou a jazykovou strdnku práce a Jeff
celkovou srozumitelnost
Bez pflpomInek.

Vbër zdrojC, korektnost citacI A - vbornë
Vyjddfete se k aktivitè studenta pfl zfskávdni a vyuifvdnIstuthjnIch moteridlO k feenfzdvéreiné prOce. Posude vbér
pramenâ. Qvéfte, zda nedolo k poruenf citanf etiky a zda jsou bib/iagrafické citoce Upiné a v souladu s cita!nfmi
zvyklostmi.
Bez pipomInek.
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HodnocenI: Rozsah práce je nadstandardnI. Studentka peIivë zpracovala zadané téma.

Otãzky:
Jaké distribunI elementy pro VZTbyste doporuovaIa poufit pro zimnIstadiony a proc?
Jakó specifika mO vétrOnIledové plochy ye srovnánIsjinmiprostory?

PedIoenou závëreënou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vbornë.

Datum: 18.1.2017 Podpis:
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