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Jméno autora:
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Vedoucí práce:
Pracovišt vedoucího práce:
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Katedra technických za ízení budov
Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Spln ní zadání práce

spln no

Posu te, zda p edložená záv re ná práce spl uje zadání. V komentá i p ípadn uve te body zadání, které nebyly zcela
spln ny, nebo zda je práce oproti zadání rozší ena.

P edložená práce vcelku spl uje požadavky zadání.
Aktivita a samostatnost p i zpracování práce

B - velmi dob e

Posu te, zda byl student b hem ešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posu te schopnost studenta
samostatné tv r í práce.
Student zpracoval práci p evážn samostatn .

Odborná úrove

C - dob e

Posu te úrove odbornosti záv re né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklad .
Posu te též schopnost studenta vnímat ešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský p ístup p i ešení.
P evážná ást práce je v novaná rozd lení na vzduchotechnické zóny, výpo ty objemových pr tok a tepeln technických
parametr vzduchu a umíst ní distribu ních prvk .

Formální a jazyková úrove , srozumitelnost práce

B - velmi dob e

Posu te správnost používání formálních zápis obsažených v práci. Posu te typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Práce je pon kud nevyvážená v jednotlivých ástech zpracování, jak v textové, tak v grafické oblasti.

Výb r zdroj , korektnost citací

C - dob e

Vyjád ete se k aktivit studenta p i získávání a využívání studijních materiál k ešení záv re né práce. Posu te výb r
pramen . Ov te, zda nedošlo k porušení cita ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s cita ními
zvyklostmi.
V práci jsou uvád ny pouze nejzákladn jší zdroje z dané oblasti, p i emž chybí nejzákladn jší legislativní podklady pro
zpracování projektu. V práci nedošlo k porušení cita ní etiky.

Další komentá e a hodnocení
Vložte komentá (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shr te aspekty záv re né práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
ást práce velmi podrobn eší požadavky na vzduchotechniku. Chybí však komplexnost v návrhovém ešení
systému, kde dochází i k ad nep esností a chyb.
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P edloženou záv re nou práci hodnotím klasifika ním stupn m C - dob e.

Datum: 18.6.2018

Podpis: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
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