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II. HODNOCEN1iEDNOTLlVCH KRITERII

ZadãnI náronéjI

Hodnoceni náronosti zadãnIzãvëreiné práce.

Diplomová práce se zab’vá návchem projektu vytápëní a vzduchotechniky v objektu minipivovaru s pidruenou

restauracI. Práce je doplnëna I konceptem chiazeni ye zmInéné budové.

ZvoIen’ postup IeenI Správn

Posudte, zdo student zvolll spravn postup nebo metody ieenI.

Bez pipomInek.

Odborná üroveñ A - v’bornë

Posudte óroveñ odbornosti zóvèretné prâce, u1itIzn&ostIzIskanch studiem a z odborné literatury, vyu2itIpodkladâ.

Posudte té2 schopnost studenta vnfmat ie.enou problematiku v irIch souvislostech a apilkovat in2enrsk pfIstup pfl

reseni
Bez pipomInek.

SplnènI zadãnI splnëno

Posucfte, zda pFedIoenâ zóvëreënã práce splñuje zadánI. V komentáfi pfIpadnè uved’te body zadáni, které nebyly zcela

spinény, nebo zda je ptáce oproti zadánI rozffena.

ZadánI bylo spinéno. Bez pñpomInek. Práceje doplnëna o zajImavou ást principu vroby piva a dale o poadavky a

schema umIstën I pivovarnick’ch technologil.

FormálnI a jazyková Liroveñ, srozumitelnost práce A - v’bornë

Posud’te správnost pou±IvónIformãInIch zápisC obsa2en9ch v proci. Posud’te typografickou a jazykovou strOnku prOce ajejI

celkovou srozumitelnost
Bez pflpomInek.

V’bër zdrojü, korektnost citacI A - vbornè

Vyjádfete se k aktivité studenta pi zIskOvãnI a vyuiIvOnIstudijnIch materiOh k reenIzävérené prOCe. Posucite v!,bér

pramenC. Ovéfte, zda nedoIo k porueni citacnI etiky a zda jsou bibliograficke citace Opine a v souladu s citacnImi

zvyklostmi.
Bez pipomInek.

DalI komentáice a hodnocenI

U Vit zaizenI .5 —Vëtráni pivovaru a hospody by mel bt doplnën poadavek na regulaci o mëenI koncentracI C02

v prostoru varny a propojen na pIsluné pNpravené ovlãdacI prvky odtahO VZT.
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NI. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrñte aspekty zãvèrené práce, které nejvIce oviivnhly Vae celkové hodnocenI. Uvedte pfIpadné otázky, které by

mel student zodpovédét pfl obhajobé zavëreené prãce peed komisI

Jak v projektové dokumentaci vytOpën vzduchotechniky a chiazen! v objektu minipivovaru s restauraci, tak v

roz.ifujIcI Cãsti, kdeje popsän princip vroby piva a pofadavky na umIsténIpivovarnickch technologil, student

prokázal dobrou orientaci v celém tomto specifickém oboru. NavIc student dokázal vhodné propojit jak potfeby

technologie vroby piva, tak potléby pfldruiené restauracise zãzemIm. Celou diplomovou práci hodnotIm veimi

dobfe z pohledujejIho rozsahu, komplexnosti Fe.eni, vCetné vj?bornehoformãlnIho zpracovóni

Otdzky:
Jaké znáte typyfancoiovch jednotek?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vyborné.
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