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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  VZDUCHOTECNIKA v MATEŘSKÉ ŠKOLCE 
Jméno autora: Veronika Zelinková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Oponent práce: Doc Ing. Karel Papež, CSc 
Pracoviště oponenta práce: Katedra Technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Uvedená práce je vysoce aktuální, protože v poslední době se o prostředí ve školách hodně hovoří a proto se sp=ávné 
vnitřní prostředí uvažuje. 

 

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. 

Zadaná páce zcela splňuje požadavky zadání.  Větrání ve školách je zcela dobře považováno jako jeden ze základních 
požadavků vnitřního prostředí. Zpracovatelka si toto velmi dobře uvědomila a práce v sobě ponechává i výsledky měření, 
které zpracovatelka vypracovala 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

volený postup řešení je správný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá a lze řící že výsledky mohou být použity  i v projektové činnosti  konkrétních škol.  Je 
patrné, že studentka prostudovala celou problematiku a při projektování vzduchotechniky použila i odborné podklady 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Formální a jazyková úroveň odevzdané práce je zcela v pořádku.  Je vidno, že zpracovatelka prostudovala celou 
problematiku a tu uplatnila při práci 

 

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. 

Je vidět že zpracovatelka použila řadu odborné literatury a získané informace použila při konkrétním projektu. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Práce je zpracovaná velice kvalitně. Doporučuji ji k obhajobě . 
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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce je kvalitně a zodpovědně vypracovaná. Velmi hodnotím i řadu měření které zpracovatelka provedla 
Výsledky měření mohou být v další projektové činnosti použity. Při obhajobě je nutno vysvětlit proč bylo pro 
návrh vzduchotechniky navrženo přetlakové větrání29 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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