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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh větracího systému základní školy 
Jméno autora: Jana Chudobová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Veverková, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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. 

Zadání diplomové práce bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studentka se pravidelně účastnila konzultací, na které chodila připravená. Konzultovala dílčí části DP – části výpočtů a 
půdorysů. Její samostatnost při práci byla mírně narušena její nižší sebedůvěrou, která byla vyvážena její pílí, pracovitostí a 
zodpovědností. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Studentka využívala informace a znalosti získané studiem. Ve své práci prokázala schopnost vnímat danou problematiku 
v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce vyhovuje požadavkům. Některé z výkresů by zasloužily dopracovat, resp. doplnit a upravit po grafické stránce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Citace uvedené v diplomové práci jsou v souladu s citačními zvyklostmi. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Studentka pracovala na diplomové práci velmi zodpovědně v průběhu celého semestru. Její samostatnost 

při práci byla mírně narušena její nižší sebedůvěrou, která však byla vyvážena její pílí a pracovitostí. 

Oceňuji snahu zjistit skutečný stav používání stávajícího systému větrání ve škole skrze dotazníkový 

průzkum v učitelském sboru. Svým přístupem studentka prokázala schopnost vnímat problematiku v širších 

souvislostech, které zohlednila v navrženém řešení. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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