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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt vzduchotechniky administrativní budovy 
Jméno autora: Jan Orihel 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem je projekt vzduchotechnické klimatizace menší administrativní budovy. Odpovídá rozsahu bakalářské práce. 

 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

V plném rozsahu a vysoké kvalitě. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl v průběhu semestru velmi aktivní, snažil se cílevědomě řešit zadanou úlohu. Konzultoval pravidelně. Pouze na 
začátku byl průběh prací komplikován nízkou úrovní znalostí dané problematiky. V průběhu nastala v této oblasti velká 
změna a musím pozitivně hodnotit píli, s jakou student práci dotáhl do kvalitního výstupu. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Bakalářská práce je na velmi dobré odborné úrovni. Student prokázal, že je schopen se mnohé nové naučit a následně 
poznatky aplikovat.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celá práce je organizovaná přehledně. Grafická úroveň je vysoká, jazyková stránka je rovněž kvalitní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
V rozšiřující části student použil hlavní dostupné české zdroje, avšak pominul zahraniční. Počet zdrojů (celkem 8) je nízký. 
Nicméně význam textové části byl doplňkový.  
Citační formát je správný, k porušení citační etiky nedošlo. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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Bez komentáře. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce Jana Orihela je vyváženým kvalitním projektem vzduchotechnického klimatizačního systému. 
V průběhu semestru se student naučil mnoho nových poznatků, které byl schopen vhodně použít. Práce dokazuje 
jeho schopnost samostatné technické a tvůrčí práce. 

 

Předloženou závěrečnou práci a průběh jejího zpracování hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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