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II. HODNOCENI JEDNOTLIV’iCH KRITERII

ZadánI prümërnë nároné
HodnocenI nãroinosti zadánIzóvérené próce.
Diplomová prãce ei návrh vétránI administrativnI budovy. Teoretická äst je rozIena o studil na téma vëtráni kanceláI.

Spinéni zadãnI splnëno
Posud’te, zda pfedIoená závéreenã prãce spiñuje zadánI. V komentófl pfipadnë uvedte body zadónI, které nebyly zcela
splnëny, nebo zdaje prãce oproti zadãnfrozffena.
ZadãnI bylo splnëno. Bez pipomInek.

Zvoleny postup eenI sprãvn’
Posudte, zda student zvolil spravn postup nebo metody Feeni.
Bez pipomInek.

Odbornã üroveñ A - 4bornè
Posudte üroveñ odbornosti závèrené prãce, u2itIznaIostIziskanch studiem a z odborné literatury, vyu2itIpodkladO.
Posud’te té2 schopnost studenta vnImat ieenou problematiku v irIch souvislostech a aplikovat inenrsk pIIstup pri
reseni
Teoretické roziujicI ãsti je vénována pehledu jednotlivch zpüsobi vétránI administrativnIch prostor. Studentka
prokázala dobrou orientaci v problematice vétrãnI a následné vyuitI v’sledkO pro projekt nuceného vëtráni
administrativnI budovy.

FormãlnI a jazyková üroveñ, srozumitelnost práce A - Wborné
Posudte správnost pouflvãnIformálnIch zãpisé obsa2ench v praci. Posudte typografickou a jazykovou stránku prãce ajejI
celkovou srozumitelnost
Bez pipomInek.

Vybër zdrojü, korektnost citaci A - v’bornë
Vyjádfete se k aktivitè studenta pH zIskávdnI a vyulivánIstuthjnIch materiãlO k teen!zãvërecné práce. Posudte vbër
pramenâ. OvEfte, zda nedoIo k poruenIcitaënietiky a zda jsou bibliograficke citace üplné a v souladu s citanImi
zvyklostmi.
Bez pipomInek.

DaII komentáe a hodnocenI
Vlote komentá (nepovinné hodnocenI).
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Shrñte aspekty závërené prãce, které nejvIce ovlivnhly Vae celkové hodnocenI. Uvecfte pflpadné otãzky, které by
me! student zodpovédët pr7 obhajobé zãvërené prãce pfed komisI.

Celou diplomovou prOci hodnotIm velmi kladnë z pohiedujejIho rozsahu, vcetnéformOlnIho zpracovOnI.

OtOzka: Jak zpOsob chlazenI byste doporui!a ye Vaem projektu administrativnI budovy a prot?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vybornë.
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