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II. HODNOCENI JEDNOTU\riCH KRlTRII

ZadánI prômêrn nároné

HodnocenI nãronosti zadãnIzdvErecné prãce.

Diplomová práce ei projektovou dokumentaci nuceného vëtránI objektu ZákladnI umëlecké koIy na Praha 4. RoziujIcI

ást tvoI studie na téma tepiotné-vlhkostnI mikroklima.

Splnéni zadáni splnëno

Posucfte, zda piedlo2ená závèrená prëce spiñuje zadâni. V komentãfl pflpadnë uved’te body zadánI, kterë nebyly zcela

spinény, nebo zda je prãce oproti zadánI rozIiena.

ZadánI bylo splnëno. Bez pI9pomInek. ExperimentãlnI mëenI kvality vzduchu bylo limitováno dIky situaci s COVID-19,

nicménë bylo rozIeno o dotaznIky a rozhovory s uiteli ZU. Dale byla práce doplnëna o aktuálnI situaci s onemocnënIm

COVID-19 ye vztahu k VZT systémüm a nucenému vëtráni.

Zvoleny postup IeenI sptãvn’

Posudte, zda student zvolil sprãvn9 postup nebo metody ieen

Bez pipomInek.

Odborná üroveñ A - vbornè

Posudte ároveñ odbornosti závërecné práce, vyu1itI znalosti zIskanch studiem a z odborné literatury, vyuiiti podkladU.

Posurfte té schopnost studenta vnImat Feenou problematiku v irIch souvislostech a aplikovat inenrsk pflstup pH

reseni
Bez pipomInek.

FormãlnI a jazykovã üroveñ, srozumitelnost práce A - v’bornë

Posudte sprãvnost pou1ivënIformólnIch zâpisO obsa2ench v praci. Posudte typografickou a jazykovou strãnku próce a jell

celkovou srozumitelnost

Bez pNpomInek.

V’ibër zdrojü, korektnost citacI A - v’bornë

Vyjádrete se k aktivitè studenta pfizIskávënI a vyuiIvãnIstudijnich materiáh k ,eenizãvéretné prãce. Posudte vbêr

pramenO. Ovéhe, zda nedoIo k poruenI citanI etiky a zda jsou bibliografické citace óplné a v souladu s citaénImi

zvyk!ostmL
Bez pipominek.

DalI komentáIe a hodnocenI

VIote komentá (nepovinné hodnoceni).
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III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KIASIFIKACE

Shrñte aspekty závérené prace, které nejvice ovlivnily Vae celkové hodnocenI. Uved’te pHpadné otózky, které by

mel student zodpovédét pfl obhajobé zóvérené prOce pfed komisI.

Vnëvrhu nuceného vëtrãnIZákladnIumë!ecké .koly, tak iv roziiujicIãsti, kteró tvofIstudie na téma teplotnë

vlhkostnI mikroklima, studentka prokázala dobrou orientaci v problematice vëtrãnC NavIc studentka dopniIa práci o

aktuãlnI situaci s onemocnënIm COVID-19 ye vztahu k nucenému vëtrãnI v budovách a rizicIch s tim spojench. Celou

diplomovou ptaci hodnotIm velmi dobPe z pohledu jejiho rozsahu, komplexnosti eeni vetné vthorného

formalnIho zpracovánI.

Otázky:
Na ëem je zãvislã tloufka izolace VZTpotrubi?

Jak byste spoItala/ovéflla idedlnI tloutku izolace VZT potrubI?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnem A - vybornë.

Datum: 11.6.2020 Podpis:
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