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II. HODNOCENiJEDNOTLIVCH KRITERI1

ZadánI náronëjI
HodnocenI náronosti zaddnI zdvérené prdce.
Diplomová práce ei projekt vybranç’ch technick’ch zaIzeni budov pro bytov diim, kter je navrhován pro dye odliné
klimatické oblasti. Jedná se o eskou republiku a Taiwan.

SplnënIzadànI spinéno
Posude, zdo piedlo2end závérend prdce splñuje zadáni. V komentáFi pfIpadnè uvede body zadáni které nebyly icela
splnêny, nebo zda je práce oproti zadánI rozIFena.
ZadánI bylo splnëno. Bez pipomInek.

Zvolen postup eenI správn
Posude, zdo student zvolil správn postup nebo metody teenI.
Bez pflpomInek.

Odborná üroveñ A - vbornë
Posude droveñ odbornosti zdvrené próce, vyu2itIznalostf zIskanch studiem a z odborné literotury, vyuitIpodklodü.
Posude té schopnost studenta vnimat feenou problemotiku v irIch souvislostech a opliko vat inien’rsk) pfistup pfI
reseni
Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice vëtráni, vetnë mèenI reálnch dat, následnou anaI’zou dat a
návrhem eeni pomocI simuIaniho SW DesignBuider.

FormálnI a jazykov tiroveñ, srozumitelnost práce A - v’bornë
Posude sprdvnost pouIvdnIformdInich zdpisCi obsa.ench v prdci. Posud’te typogrofickou a jazykovou strénku prdce a jejI
celkovou srozumitelnast
Bez pipomInek.

V’bër zdroji, korektnost citacI A - vbornë
Vyjd&ete se k aktivité studenta pfl ziskávdni a vyuIvdnIstudijnIch moteridlü k feenIzdvérené próce. Posude v)?bèr
pramenC.i. Ovëi’te, zda nedoIo k porueni citonf etiky a zda jsau bib/iagrafické citace üplné a v saulodu s citanImi
zvyklastmi.
Bez pflpomInek.

DaII komentáe a hodnocenI
VIote komentá (nepovinne hodnocenI).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

1/2



POSUDEK OPONENTA
I ‘-F ZAVEREONE PRACE

Shrñte aspekty závërend prOce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocen Uvedte pifpodné otózky, které by
mel student zodpovèdét pIi obhajobë zóvérené próce pFed komisI.

Student prokãzala dobrou orientaci v problem atice vytápëni, ch!azenI a vétrënI bytovjch domO. PorovnónI bylo
doplnéna a modely vsimulanIm programu Design Builders ohiedem no rozdilné kilmatické podmInky oblastI.
Celou diplomovou práci hodnotIm velmi kladné z pohiedujejIho rozsahu, vetnëformálnIho zpracovánI.

Otózkal: Jak? znóte systémy pro vetronI bytovch domO?
Otázka2: Jak typ fancoilové jednotky byste doporull pouiIt v pi’Ipade poadavku no chlazenI do prostoni
jednotlivch bytO v CR.

PecUoenou závëreënou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - v’bornë.
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