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II. HODNOCENIJEDNOTLIV’CH KRITERI1

ZadánI prâmèrnë nároné
HodnocenI ndronosti zodénI závërecné prôce.
Diplomová práce eI projektovou dokumentaci pro provedenI stavby systémii zdravotechniky v areálu rodinnch domO na
Praze 5. RoziujIcI ást tvoI studie na téma vyuiti defové vody v areálu rodinnch domO.

SplnënIzadãnI splnëno
Posud’te, zda pledIolend závérenô prdce spbuje zadónI. V komentéli plfpodné uvede body zadáni. které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zadOnI rozlllena.
Zadáni bylo splnëno. Bez pipomInek.

ZvoIen’ postup eenI SptaVfly

Posude, zda student zvolil správn’ postup nebo metody 1eenI.
Bez pflpomInek.

Odborná ürove A - v’bornë
Posudte üroveñ odbornostizãvèrené próce, vyulitIznolostIzIskon)?ch studiem a z odborné literotury, vyulitIpodkladâ.
Posude tél schopnost studento vnImot lelenou problemotiku v lirlich souvislostech a opliko vat inlen’rsk’ plistup p11
reseni
Poznámka k návrhu velikosti zãsobnIku TV: domnivám se, e velikost 1001 nenI üplné optimálnI pro 4 osoby v RD, pestoe
vpoet je formálnë správnë.

FormálnI a jazyková roveñ, srozumitelnost práce A - v’bornë
Posude sprãvnost poulIvánIformdlnIch zdpisé obsolenkch v prdci. Posude typografickou a jozykovou stránku präce a jell
celkovou srozumitelnost
Bez pflpomInek.

V’bër zdrojü, korektnost citacI A - v’bornë
Vyjódlete se k oktivitè studento p11 ziskávónl a vyulivónIstudijnlch materiólü k lelenI zóvérené préce. Posude vbèr
pramenO. Ovélte, zdo nedollo k porulenI citani etiky a zdo jsou bibliografické citace éplné a v souladu s citalnImi
zvyklostmi.
Bez pipomInek.

DaII komentàe a hodnocenI
Viofte komentb (nepovinne hodnocenI).
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POSUDEK OPONENTA
ZAVEREÔNE PRACE

Shrñte aspekty závërené prëce, které nejvIce ovlivnh!y Vase celkové hodnocenI. Uved?e pfIpadné otózky, které by
mel student zodpovédét p,i obhajobë zévérené prëce peed komisI.

Jak v projektové dokumentaci zdravotechniky, tak v roziiujIcI ãsti vyuiitI det1ovch yoU studentka prokázala
dobrou orientaci v pro blematice zdravotechniky. Celou diplomovou prod hodnotIm velmi dobie z pohledujejIho
rozsahu, komplexnosti i’eeni, vetnë vborného formOlnTho zpracovOnI.

OtOzky:
MCdete provést a zhodnotit ekonomickou vthodnost/nOvratnost systémO vyuitI detovj?ch vod ye Vaem
projektu?
Jakójsou óskalIa nebezpeIspojenO s vyuiIvOnIm det’ovch, p,ipadnè I odpadnIch yoU?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - v’bornë.

Datum: 13.1.2020 Podpis:
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