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II. HODNOCENIJEDNOTLIV’kH KRITERI1

DalI komentáie a hodnocenI

Vlote komentá (nepovinné hodnoceni).

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

ZadãnI prümëtflë nároné

HodnocenI nãrotnosti zadónI závérené prãce.

Diplomová prãce ei projekt vzduchotechniky plaveckého bazénu se zãkladnImi vpoty, vkresy a technickou zprávou.

Teoretická ëást je rozIena o studli na téma vnitnI prostedI bazénovch hal.

SplnënI zadánI splnëno

Posude, ida pfedIoenã závèretná práce splñuje zadánI. V komentáfi piIpadnè uvecite body zadáni, které nebyly zcela

spinény, nebo zda je prOce oproti zadãnI rodifena.

ZadánI bvlo splnëno. Bez pNpomInek.

Zvolen postup IceenI správn

Posudte, zda student zvoiil sprãvn9 postup nebo metody ieen/

Bez pipomInek.

Odbornã üroveñ A - v’bornë

Po5uthe óroveñ odbornosti závèrené práce, vyuitIznaIostI zIskan?ch studiem a z odbornê literatury, vyu±itIpodkladé.

Posude té2 schopnost studenta vnImat ieenou problematiku v irIch souvislostech a apliko vat inenrsk piIstup pii

resen,
Teoretické roziujicI ásti je vénována vnitnI prostedi bazénovch hal. Student prokázal dobrou orientaci v problematice

bazénovch VZTjednotek, vnitniho prostedI a problematiky odvIhovãnI, které následnë vyuil pro projekt

vzduchotechniky plaveckého stadionu.

FormãlnI a jazyková iroveñ, srozumitelnost prãce A - v’borné

Posudie spróvnost poulivánIformOlnIch zapisü obsaiench v prãci. Posudte typografickou a jazykovou stránku prãce a Jeff

ceikovou srozumitelnost

Bez pipominek.

Vbér zdrojü, korektnost citacI A - v’bornè

VyJódiete se k aktivité studenta pflzIskávOnIa vyuIvánIstuthjnIch mater/Ole k eenIzOvéreóié prOCe. Posucfte vbèr

pramenO. Ovéfte, zda nedolo k poruenI cita&I etiky a zda jsou bib/jografické citace Cplné a v souladu s citanImi

zvyklostmi.
Bez pipomInek.

1/2



POSUDEK OPONENTA

ZAVEREONEPRACE

Shrñte aspekty zãvërené práce, které nejvIce ov!ivnhly Vase celkové hodnocenI. Uvede pfipadné otãzky, které by

mel student zodpovëdét p11 obhajobë závérené práce pled komisI.

Student prokãzal dobrou orientaci v problematice návrhu vzduchotechniky pro bazénové pro vozy. Projekt

vzduchotechniky plaveckého stadionu je zpracovan podle tëchto zãsad a nemãm k nému plipomInky.

Celou diplomovou práci hodnotIm velmi kladné z pohiedu jejIho rozsahu, vetnéformálnIho zpracovánI.

Otázka: Jaky typ izolace a jakou tIoufku byste navrhnul pro venkovnI rozvody VZT potrubI na stfee ye Va.em

bazénovém pro vozu?

PeUIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vybornë.
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