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I. IDENTIFIKANI UDAJE

Název práce: Projekt vzduchotechniky vzdëlávacIho centra
iméno autora: Bc. Petra Horov
Typ práce: diplomová
Fakulta/üstav: Fakulta stavebnI (FSv)
Katedra/üstav: K125 — Katedra technick’ch zabezpeenI budov
Oponentpráce: Ing. PetrVávra, Ph.D.
Pracovitë oponenta prâce: Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.

II. HODNOCENiJEDNOTLIVCH KRITERII

ZadánI nátonëji
HodnocenI náronosti zaddnfzóvërené práce.
Diplomová práce e( alternativnI návrh vzduchotechniky muItifunknIho objektu vzdëlávaciho centra koda Auto.
Teoretická ást je rozIena o studil na tema vnitnI prostedI atria vzdëlávacIho centra s vyuitim modeIovnI v programu
DesignBuilder.

SplnënI zadánI splnëno
Posude, zda pledloiená zdvérend próce spill uje zadénI. V komentáfl plIpadné uvede body zadOni které nebyly zcela
splnëny, nebo zda je prãce oproti zadánI rozIfena.

________________

ZadánI bylo spinbno. Bez pflpomInek.

ZvoIen postup eeni správn
Posude, zda student zvolil spróvn postup nebo metody lelenI.
Bez pflpomInek.

Odborná üroveñ A - vbornë
Posudte üroveñ odbornosti zdvèreEné práce, vyuiitIznalosti zIskan)ch studiem a z odborné literatury, vyulitIpodkladâ.
Posudte tél schopnost studenta vnImot lelenou problematiku v lirlIch souvislostech a aplikovat inlenrsk pr7stup p11
reseni
PrvnI ást rozWujIcI teoretické ásti je zpracována na základë mëenI vybranch parametrO vnitnIho prostedI a druhá
ástje pak vënována modelovánI atria v SW DesignBulider. V obou pIpadech studentka prokázala dobrou orientaci v
problematice mëenI a nãsledném ovëenI dat pomocI simulace.

FormMnI a jazykovà üroveñ, srozumitelnost pràce A - vbornë
Posude spróvnast poulfvdnffarmólnIch zapisO absalen)?ch v proci. Posude typografickau a jazykovou strOnku prOce a Jeff
celkovau srozumitelnost
Bez pflpomInek.

Vbër zdrojü, korektnost citacI A - vbornë
VyjOdfete se k aktivitë studenta p11 zIskávOnI a vyulIvOnIstuthjnIch materiOlé k lelenI zOvère&ié prOce. Posude vb&
pramenü. Ovélte, zda nedollo k poruenf citacnI etiky a zda jsou bibliagrafické citace Opine a v sauladu s citanImi
zvyklostmi.
Bez pflpomInek.

DaII komente a hodnocenI

_________________________

VIote komentá (nepovinné hodnocenI).
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Shrñte aspekty zëvérecne prdce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocenI. Uved’te piIpadné otëzky, které by
mel student zodpovëdét pi obhajobé zëvèreéné próce pPed komisI.

Studentka prokázala no pomérné rozsëhlém projektu zmapovat soucasn stay vzduchotechniky, odholit slabó
mIsta porn ocI reôlného méfenI vybranfth parametrti a zkuenostI souasnch uiivatelü. PornocI poItaové
simulace následné vyhodnotila nejlepI moiné alternativnI feeni, které zapracovala v projektu vzduchotechniky.
Celou diplornovou prOci hodnotIm velmi kiadné z pohledujejIho rozsahu, komplexnosti feeni, vetnO v)thornOho
formOlnIho zpracovOnI.

OtOzka: Jaké znOte typy vyistek? iak typ vyóstek byste doporuiIa pouIft do pfednOkovch sOlü a proé.

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - v’bornë.
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