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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

oI. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Větrání plaveckého bazenu 
Jméno autora: Bc. Jiří Albrecht 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Papež 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra Technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
VLASTNÍ ŘEŠENÍ UVEDENÉ ÚLOHY JE ODLIŠNÉ OD OSTATNÍCH BUDOV I TÍM ŽE V BUDOVĚ VVZNIKÁ PŘI VLASTNÍM PROVOZU 
VHKOST, KTERÁ MÁ VLIV NA PROSTŘEDÍ A PROVOZ BUDOVY  
 

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. 

Zadání vlast splněno a velmi kladně hodnotím i skutečnost, že zpracovatel ní úlohy je beze zbytku splněno 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Postup řešení je správný. Zpracovatel šel i v úvodu do historie a řadu problémů uvedl dále.. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Zpracovatel  předpokládal i skutečnost, že se jedná o systém, který má kromě vlivu na člověka ještě veliký vliv na budovu a 
její konstrukci. . 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
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. 
Formální úroveň je správná. Jazyková úroveň taktéž. Jsou zde drobné nesrovnalosti a překlepy v textu.Grafická úroveˇje 
v pořádku..  
 

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. 

.Zpracovatel se snažil využít jednak různých 
teoretických poznatků a podkladů z lilteratury a  
státních norem. Je experimentálně velmi zručný a má 
na věcí svůj a možno říci že správný názor 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení).  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předloženou práci hodnotím velmi kladně a jsem přesvědčen, že předkladatel svojí práci může v praxi aplikovat 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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