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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Větrání a klimatizace rodinného domu s bazénem 
Jméno autora: Tomáš Tuháček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Papež, CSc 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce byla náročná vzhledem ke skutečnosti  že se v ní vyskytuje prostor který je zdrojem vlhkosti 

 

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 bylo zcela splněno. Velmi si cením skutečnosti, že zpracovatel zpracovával problematiku budovy, kde se vyskytuje 
určitý zdroj vlhkosti při jejím provozu. 
 

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. 
Zpracovatel při zpracovávání práce pravidelně chodil na konzultace a při nich vždy přinesl nové poznatky . Byl velmi aktivní 
Možno  i tento přístup hodnotit velice kladně. . 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Řada předložených informací, které jsou v práci uvedeny je buď získaná při studiu a nebo z odborné literatury. Jsou 
samozřejmě využity znalosti z podkladů které se týkají buď vytápění a nebo vzduchotechniky. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň předložené práce je velmi dobrá a rovněž tak i jazyková.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Z předložené práce je vidět, že zpracovatel studoval normy a poznatky z nich jsou uvedeny a jsou patrné v předložené práci. 
Student využil všechny odpovídající zdroje tak aby práce byla v pořádku a pochopitelná. Všechny citace jsou v souladu 
s citacemi které uvádí literatura 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Další komentáře a hodnocení nemám 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  Zvolte položku. 

Moje hodnocení bylo ovlivněno především pravidelným přístupem zpracovatele ke konzultacím, kde bylo 
především vidět, že zpracovatel je pro předkládanou práci zapálen.  
Při  obhajobě by mohl zodpovědět následující otázku: 
Jak bude vzduchotechnika navržena u velkých plaveckých bazénů? 
 
 
Předloženou  práci hodnotím klasifikačním stupněm   B-velmi dobře 
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