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II. HODNOCEN1JEDNOTI.IV’CH KRITERII

ZadánI primërnë nároné
HodnocenInórotnosti zadónIzávéretnê próce.
Diplomová práce návrh vzduchotechniky budovy gymnázia. Teoretická ástje roziena o studil na téma vnitnI prostedi
ye vstupnI hale budovy gymnázia.

SplnënIzadànI splnëno
Posude, zda pfedloiená závèrená prOce splñuje zadánI. V komentáh piIpadnë uved’te body zadën, kterë nebyly zcela
spinény, nebo zda je préce oproti zadãnI roz.ffena.
ZadánI bylo spinéno. Bez pflpominek.

ZvoIen postup eenI SpráVfl
Posucfte, zda student zvoIil sprövn postup nebo metody ie.enI.
Bez pflpomInek.

Odborná tiroveii A - v’bornë
Posude üraveii adbornasti zdvèrené prdce, vyu2itf zna1astIzIskanch studiem a z odborné literatury, vyuitipadkladâ.
Pasud’te té schopnast studenta vnImat (eenau problematiku v .irIch souvislostech a aplikavat inienrsk)? plIstup pfI
reseni
Teoretické roziujIcI ásti je venována modelováni prostoru a rozloenI proudënI vzduchu vstupnIho atria v SW
DesignBulider. Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice simulacI a následné vyuitI vsledkO pro projekt
vzd uchotech niky.

FormálnI a jazykovã jroveñ, srozumitelnost práce A - v’bornë
Pasude spróvnast pau2IvënIfarmëlnich zapisO absaen?ch v prod. Pasude typagrafickau ajazykavau strOnku prOce a jell
celkavau srazumiteln ast
Bez pipomInek.

Vbër zdrojü, korektnost citacI A - v’bornë
VyjOd,ete se k aktivité studenta pfi zIskOvOni a vyuilvdnIstuthjnIch materiOlO k feenIzOvèrenO prOce. Pasude v1thér
pramené. Ovèi’te, zda neda.la k paruenI citanl etiky a zda jsau bibliagrafickO citace üplnO a v sauladu s citanimi
zvyklastmi.
Bez pflpomInek.

DaII komentáe a hodnocenI
Vlofte komentái (nepovinne hodnocenI).
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Shrñte aspekty zóvérecné prOce, které nejvIce ovlivnily Vase celkové hodnocenI. Uvede pIIpadné otëzky, které by
mel student zodpovédét pfi obhajobè zëvërecné próce pIed komisI.

Studentka dokózalo pomocIpocItaové simulace vyhodnotit vhodnost, i spIe nevhodnost pouiitI textilnich
vystek v prostorãch vstupnIho atria budovy gymnãzia. V1.sIedek simulace vyuiila nós!ednè v projektu
vzduchotechniky.
Celou diplomovou pro ci hodnotIm velmi kiadné z pohledujejtho rozsahu, vetnëformOlnIho zpracovOnI.

OtOzka: fake znOte typyfan-coilov’ch jednotek? Jak typ byste doporuiIa pouEIt v pi7padë poadavku na chlazenI
do prostorâ uceben a proc.

PedIoenou závërenou práci hodnotim kIasifikanIm stupném A - vbornë.
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