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II. HODNOCENIJEDNOTLIV?CH KRITERII

prCimërnë náronéZadánI
HodnocenI náronosti zadánIzãvérenë práce.
Projekt eIvëtráni kolnI budovy a je standartni svm rozsahem. Práceje navIc doplnëna o studii na téma: Regulace
vëtracIho systému.

DaII komentáie a hodnocenI
Vlote komentá (nepovinné hodnocenI).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

SplnènIzadánI splnëno
Posud-e, zda p,edIolend závérend prdce splñuje zaddnI. V komentáfl pflpadnê uvede body zadëni kterë nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oprotizadanfrozlfeno.
ZadánI bylo splnëno.

__________

ZvoIen postup eenI ástenë vhodn
Posud’te, zda student zvolil spróvn) postup nebo metody ielenh.
V PP konstatujete, e je poteba pednbkové sály chladit z dOvodu nedostateného odvedeni tepelné zátbe.
V následujIcIch nadzemnIch patrech v mistnostech poslucháren pouze vëtráte, tzn. e ji nenI poteba chiadit pro odvedenI
tepelné zãtëe?

Odbornà üroveñ B - velmi dobe
Posucfte üroveñ odbornosti zdvërené prëce, vyulftIznalostI zIskan)?ch studiem a z odborné literatury, vyulitIpodkladü.
Posude tél schopnost studenta vnImat ielenou problematiku v lirlIch souvislostech a apliko vat inlenrsk) pffstup p17
reseni
Bez pflpomInek.

FormãlnI a jazykovà iroverI, srozumitelnost prce A - vbornë
Posud’te spróvnost poulIvónIformálnIch zdpisé obsalench vprdci. Posud’te typagrafickou a jazykovou strdnku prdce a jell
celkovou 5rozumitelnost
Bez pflpomInek.

Vbër zdrojO, korektnost citacI A - vbornë
Vyjddfete se k aktivité studento p17 zlskdvdni a vyulIvdnIstudijnIch materidlé k (elenIzdvérecné prdce. Posude vbër
pramenO. Ovélte, zdo nedollo kporulenIcitonietiky a zdo jsou bibliogrofickd citace dplné a vsouladu s cita!nimi
zvyklastmi.
Bez pflpomInek.
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Shrñte aspekty zóvërené práce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocenI. Uvede ptIpadné otázky, které by
mel student zodpovëdét p,i obhajobè závérené práce pied komisI.

HodnocenI: Rozsah práce je standardnI. Studentka peIivë zpracovala zadané téma.

Otózky:
Jaké distribunI elementy pro VZT byste doporuéovala pouIt pro prostory posluchóten a proc?
Jakéjsou doporuëené rychiosti ye VZTpotrubIa v distribunIch elementech?

PedIoenou závërenou prãci hodnotIm klasifikaënIm stupném B - velmi dobe.
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