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Název práce: Návrh vëtraciho systému v rámci konverze prodejnIho halového objektu na
bytov’diim

Jméno autora: Bc. Jaroslav Krejska
Typ prãce: diplomová
Fakulta/üstav: Fakulta stavebnI fFSv)
Katedra/üstav: K125 — Katedra technickch zabezpeenI budov
Oponentpráce: Ing. PetrVávra, Ph.D.
Pracovitë oponenta práce: ngersoll-Rand Technologies s.r.o.

II. HODNOCENIJEDNOTLIVYCH KRITERII

ZadánI nironëjI
HodnocenI náronosti zadOnI zôvërend práce.
Diplomová práce se zabvá zajImavm tématem, zmënou vyuitI a rekonstrukcI stávajIciho zastaralého halového objektu,
vetnë návrhu nového vétracIho systému pro poteby bytového domu. Práce je doplnéna o energetick koncept objektu v
roziujIcI ásti diplomové práce.

SplnënI zadánI splnëno
Po5ude, zda pfedloienó zdvérend práce splñuje zadónI. V komentáfl plipadné uvede body zadóni, které nebyly zcela
spinény, neba zda je prdce oproti zadbnI rozffena.
ZadánI bylo splnëno. Bez pipomInek. Price byla roziena o provoznI a technické porovnánIjednotIivch variant vëtracIch
systémO, vetné ekonomického vyhodnocenI a návratnosti investice.

ZvoIen postup eenI vynikajIcI
Posud’te, zda student zvoIiI spróvn’ postup nebo metody feenI.
Bez pipomInek.

Odborná tiroveñ A - vbornë
Posud’te ürove,’i odbornostizdvérené prdce, vyuitiznaIostIzIskonch studiem a z odborné literatury, vyuitIpodkIadâ.
Posudte té2 schopnost studenta vnImat feenau problematiku v irich sauvislostech a aplikovat inienrsk)? pfIstup pti
reseni
Bez pflpomInek.

FormálnI a jazykovà iiroveñ, srozumitelnost práce A - vbornë
Posude spróvnost pau2IvdnIformãlnich zdpisO absaen)?ch v praci. Pasude typografickau a jazykovou strdnku prdce a jell
celkovou srozumitelnost
Bez pipomInek.

Vbër zdrojü, korektnost citacI A - vbornë
Vyjddi’ete se k aktivitéstudenta pfizIskôváni a vyuilvónistuthjnIch materiOlü k eenizávêrené próce. Posude vbër
pramenO. Ovéfte, zda nedaIa k porueni citaénl etiky a zda jsou bibliograficke citace dplné a v sauladu s citanlmi
zvyklostmi.
Bez pipomInek.

DaII komentáe a hodnocenI
VIote komentá (nepovinné hodnocenI).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE
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Shrñte aspekty zóvéreiné prOce, které nejvIce ovlivnily Vaie celkové hodnocenI. Uvede pIIpadné otOzky, které by
mel student zodpovëdët pii obhajobë zãvérené próce pted komisI.

Otózka: fake jsou poadované akustické parametry pro vnéjiIprostFedI v okoll vfuki a sOnI VZTpotrubI?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vbornë.
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