
POSUDEK OPONENTA
,Vt UENI

c ZAVEREONEPRACE

I. IDENTIFIKANIUDAJE
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Jméno autora: Bc. Michal Kulfk
Typ práce: diplomová
Fakulta/üstav: Fakulta stavebnI fFSv)
Katedra/tstav: K125 — Katedra technickch zabezpeenI budov
Oponent práce: Ing. Petr Vávra, Ph.D.
Pracovitë oponenta práce: Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.

II. HODNOCENIJEDNOTLIVYCH KRITERI1

ZadãnI prCimërnë nároné
HodnocenIndronosti zadónIzdvèreëné prdce.
Diplomová práce eI projektovou dokumentaci systému chlazenI stomatologicke kliniky metodou BIM. RoziujicI ástje
zaméená na posouzenI rozdIlu ye vpotu tepelné zátëe nástrojem Revit, simulanIm programem Design Builder a
platnou normou SN 73 0548.

SplnënIzadànI splnëno
Posude, zda pedIolend zdvérecná prãce splñuje zadánI. V komentãfi pfIpadné uvecfte body zadãni které nebyly zcela
spinény, nebo zda je práce oproti zaddnI rozlffeno.
ZadánI bylo splnéno. Bez pipomInek.

ZvoIen’ postup eenI Sptävfl
Posude, zda student zvolil spróvn) postup nebo metody felenI.
Bez pflpomInek.

Odborná üroveñ A - vbornë
Posude üroveñ odbornostizóvèrené prdce, vyulitIznoIostIzIskan’ch studiem a z odborné literatury, vyulitipodkladCi.
Posude tél schopnost studento vnImat eenou problematiku v lirlIch souvislostech a aplikovot inlen9rsk ptIstup psi
reseni
Bez pflpomInek.

FormàlnI a jazyková ürov&i, srozumftelnost práce B - velmi dobe
Posud’te sprëvnost poulIvdniformãlnIch zapisO obsalen)?ch v prod. Posude typo grafickou a jazykovou strónku próce a jejI
celko you srozumitelnost
Legendy zaIzenI neodpovIdajIjednotlivm vkresOm, model budovy 1PP neodpovIdá projektu 1PP. Bylo byvhodné doplnit
souvislosti návrhu chladie s VZTjednotkou. OstatnI bez pipomInek.

V’bër zdrojCi, korektnost citacI A - v’bornë
VyjOdfete se k aktivitè studenta pi’izIskdvdnIa vyulIvOnIstuthjnfch materlOlO k felenIzOvërené prOce. Posude v)?bêr
pramenü. Ovéfte, zdo nedollo k porulenIcitat!nI etiky a zda jsou bibliograficke citace ôplné a v souladu s citanImi
zvyklostmi.
Bez pipomInek.

DaII komentáe a hodnocenI
Vlote komentái’ (nepovinne hodnocenI).
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III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrñte aspekty zóvérecné prëce, které nejvIce ovlivnily Vae celkové hodnocenI. Uved’te plIpadné otOzky, které by
mel student zodpovédét pIi obhajobè zóvéreëné próce pFed komisI.

Student prokázal dobrou orientaci v problematice návrhu chiazeni, vetnè vpo!tu teplené zãtée v nznch
vpotovch nóstrojIch (Revit, Design Builder a platnou normou CSN 73 0548). Dale proved! srovnónI tëchto th
dostupnch nãstrojâ pro v9poet tepelné zátëie.
Celou diplomovou prod hodnotIm velmi kladné z pohledujejIho rozsahu, vdetneformOlnIho zpracovOnI.

OtOzkal: Jaké znOte typyfan-coiIovch jednotek?
OtOzka2: fake znóte typy chiadIcIch jednotek (chillerü)? Uvedejejich v)Thody/nevhody ye vztahu k Vaemu
projektu.

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vbornë.

Datum: 14.1.2020 Podpis:
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