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II. HODNOCENIJEDNOTLIV’CH KRITERI1

ZadánI prümërnë nároné
HodnocenI nárocnosti zaddnI zdvéretné prdce.
Diplomová práce eI problematiku vëtránI bytovch domO a kvalitu vnitniho prostedI.

SplnënIzadãnI splnëno
Posudte zda pied!oenó zóvèretnó prdce spbiuje zadónI. V komentdfi pirIpadne uvedte body zodónI, které nebyly zcela
splnèny, nebo zdo je prdce oproti zoddnI rozIFeno.
ZadánI bylo splnëno. Bez pflpomInek.

Zvolen postup eenI správn’
Posude, zdo student zvoIiI spróvn postup nebo metody IeenI.
Pro rozvodyvzduchu bych zváil pouitIjiného typu potrubi ne Spiro (nap. obdélnIkové, pIpadné system flexibilnIch
rozvodO apod.). Jinak bez pripomInek.

Odborná iroveñ A - v’bornë
Posude üroveñ odbornostizdvérenê prdce, vyuitIznoIostfzIskanch studiem a z odborné literotury, vyuitIpodklodC.
Posude té schopnost studenta vnhmat eenou problematiku v irIch souvislostech a aplikovot inenrsk pffstup pFi
reseni
Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice mërenI a vyhodnocenI dat a následné vyuitI tëchto dat do projektu.

FormálnI a jazyková tirovei, srozumitelnost práce A - v’bornë
Posude sprdvnost pouiIvdnIformálnIch zdpisC obsoench v prdci. Posude typogrofickou a jazykovou strdnku prdce a Jeff
celkovou srozumiteln ost
Bez pipomInek.

V’bër zdrojü, korektnost citacI A - vbornë
Vyjddiete se k aktivitè studenta pfl zIskávánI a vyu2ivánfstuthjnIch materiálC k ieenIzáverené práce. Posude vthér
pramenC. Ovèfte, zda nedo1o k poruenI citoénI etiky a zdo jsou bibliografické citace ôplné a v souladu s citanImi
zvyklostmi.
Bez pflpomInek.

DaII komentáe a hodnocenI

______________________

Vlote komentá (nepovinné hodnocenI).

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrñte aspekty zëvérené prãce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocenI. Uvede p,fpadné otózky, které by
mel student zodpovëdët p,i obhajabè zóvëreCné prãce pied komisI.
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Studentko dokãzala no typickém bytovém dome zmapovat souosn stay pomocI dotoznIku prUzkumu
spokojenosti a pomocIméienIkvoIity vzduchu v modelovém byte. Na zókladë téchto dat studentka navrhla vhodn
system nuceného vétránI bytového domu.
Celou diplomovou prod hodnotIm kiadné z pohledujejIho rozsahu, komplexnosti feeni, véetnéformOlnIho
zpracovOnI.

OtOzko:
Joke znOte systémy zpétného zIskOvOnI tepla ye vzduchotechnice?
Jak typ systému zpétného zIskOvOnI tepla byste doporuéila poulIt do Voeho projektu bytového domu a proé?

PedIoenou závërenou práci hodnottm kasifikanIm stupnëm A - v’bornë.
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