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Nãzev práce: Projekt vzduchotechniky mateské koly
Jméno autora: Bc. Andrea Babákovã
Typ prãce: diplomová
Fakulta/üstav: Fakulta stavebnI (FSv)
Katedra/üstav: K125 — Katedra technickch zabezpeenI budov
Oponent prãce: Ing. Petr Vávra, Ph.D.
Pracovitë oponenta práce: Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.

II. HODNOCENIJEDNOTLIV’CH KRITERII

ZadãnI prümërnë nároné
HodnocenI nãronosti zadánIzOvëreëné prãce.
DipIomov prãce eI projekt vètrãnI mateské koIy. RoziujIcI teoretická ást je na téma VnitrnI prostredi atria.

SplnénI zadánI spinéno
Posud’te, ida piedIoena závërenã práce splñuje zadán!. V komentáii pilpadné uved’te body zadOni které nebyly zceia
spinény, nebo zda je prãce oproti zadánI roziiena.
ZadánI bylo splneno. Bez pipomInek.

Zvoleny postup eenI správn
Posucfte, zda student zvoliI sprãvn postup nebo metody ieenI.
Bez pipomInek.

Odbornã üroveñ A - vyborné
Posud’te üroveñ odbornosti závêrené prace, vyuitIznalostI ziskanch studiem a z odborné literatury, vyuitIpodkiad.
Posud’te té2 schopnost studenta vnImat ieenou problematiku v irIch souvislostech a aplikovat in2enrsk pflstup pi’i
reseni
Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice vëtránI, vetnë mëeni reãlnch dat, následnou anal’zou dat a
návrhem reenI pomocI simulanIho SW DesignBuider.

FormálnI a jazyková üroveñ, srozumitelnost práce A - v’borné
Posucite správnost pou2IvániformãlnIch zapisO obsaench v praci. Posucfte typograflckou a jazykovou stránku prãce a jell
celkovou srozumitelnost
Bez pipomInek.

Vybér zdrojü, korektnost citacI A - v’borné
Vyjãdiete se k aktivité studenta pflzIskdvánI a vyu2Ivánistudijnlch materiálâ k ieenIzãvëreëné práce. Posud’te vbér
pramern). Ovéfte, ida nedolo k poruenI citaënI etiky a zda jsou bibliograficke citace üplné a v souladu s citaënlmi
zvyklostmi.
Bez pripomInek.

DaII komentáe a hodnoceni
Vlote komentã (nepovinné hodnocenI).

Ill. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KIASIFIKACE

Shrñte aspekty závërené prãce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocent Uvedte pilpadné otázky, které by
mel student zodpovédét ph obhajobë zãvëre&é próce pied komisI.
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Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice vëtrãnI prostor matefské koIy, jejI nOvrh vëtrãnI a chlazenI
celého areOlu splñuje poladované podmInky pro vnitfnIprostfedI téchto prostor. Celou diplomovou prod hodnotIm
velmi kladnë z pohiedu jejIho rozsahu, vetnéformOlnIho zpracovãni

Otãzkal: Jak typ vyóstekjste pouila v prostoru atria a prof? Doporu.lla byste ijin!? vhodn typ pro tento
prostor?
OtOzka2: Jaké znOte typyfan-coiovch jednotek? JaIg typ byste doporuia pouiIt v pfIpadé poadavku no chlazenI
do prostorO jednotIivch tPId.

PedIoenou závërenou prãci hodnotIm kIasifikanIm stupnèm A - vbornë.
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