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II. HODNOCENiJEDNOTLIViCH KRITERII

DaII komentáe a hodnocenI
Vlote komentár (nepovinne hodnocenI).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KIASIFIKACE

ZadànI prümërnë nároné
HodnocenInáronasti zadánIzdvërenë práce.
Diplomová prãce se vënuje anaIze vzduchotechnickéjednotky. Dale se práce zab’vá vytvoenIm a ovbenim funknosti
modelu vzduchotechnickéjednotky. Pro tvorbu modelu je vyuit simuIanI program TRNSYS. Na základë tohoto modelu
docházI k vpotu energiI, které jsou bëhem roku spotebovány, ale i uspoeny diky zpëtnému zIskávánI tepla.

SplnënI zadànI spinéno
Posude, zda piedIoenë zôvërenã prdce splñuje zaddnI. V komentáFi pfIpadnè uvecfte body zadëni kterë nebyly zcela
spinény, nebo zdo je próce oprotizoddnirozffena.
ZadãnI bylo splnëno. Bez pflpomInek.

ZvoIen postup eenI správn’
Posucfte, zda student zvolil sprëvn) postup nebo metody PeenI.
Bez pipomInek.

Odbornà üroveñ A - v’bornë
Posud’te üraveñ odbornostizóvèrené prdce, vyulitiznoIostIzfskon’ch studiem a z odborné literatury, vyuiitipadkladü.
Posude té schopnost studenta vnImat teenou prablematiku v irIch souvislostech a aplikovat inenrsk pflstup ph
reseni
UvádënI vsledkO z mëenI prOtoku vzduchu pomoci anemometru s pesnostI na 3 desetinná mIsta nenI pili reálné. Dale
bez pflpomInek.

FormálnI a jazyková troveñ, srozumitelnost práce A - vbornë
Posude spráunost pouIvánIform6lnIch zópisé obsaiench vpraci. Posud’te typografickou ajazykovou stránku prdce ajejI
celkovou srozumitelnost
V kapitole 6 je odkazováno na obrázky 30 a 31, kde by mëly bt popsány nepesnosti poloh anemometré, ale v textu jsou
obsaenyjiné informace. Dale bez pipom(nek.

V’bër zdrojâ, korektnost citacI A - vbornë
Vyjbdfete se k aktivité studenta phi zIskávánI a vyu2IvónIstuthjnIch materiëlci k heenIzóvërené próce. Posud’te v’bér
pramen é. Quéhte, zda nedolo k poruenI citanI etiky a ida jsou bibliografické citace üplné a v souladu s citat!ntmi
zvyklostmi.
Bez pflpomInek.
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Shrñte aspekty zóvérenê práce, které nejvIce ovlivnily Vaie celkové hodnocenI. Uvede pHpadné otázky, které by
mel student zodpovëdét pIi obhajobé zóvërené próce pied komisI.

Student pro kózal dobrou orientaci v problem atice zpëtného zIskávënI tepla, vetné vyuiitI simuIanIho softwaru
Trnsys pro vpoëet üinnosti v)?mënIkCi zpétného zIskóvónI tepla a spotieb energil. Dale proved! I verifikaci modelu
pii reálném méienIsimulovanch dat v laborato,I. kodo, le z této óst verifikace student nedopinil do próce
fotodokumentaci z méfenh. Celou diplomovou prod hodnotIm velmi kladnO z pohledujejIho rozsahu, vetnë
form OlnIho zpracovónI.

OtOzkaf: Jak typ vmenIku ZZT byste doporuiI v prostoru velko-kuchynë a proc?
OtOzka2: Joke znOte zpOsoby odvlhovónI vzduchu ye vzduchotechnickch jednotkOch?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm B - velmi dobe.
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