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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Ano, diplomová práce ( dále jen DP) odpovídá zadání . Stavební podklady této DP  
převyšují nároky pro potřeby TZB v praxi. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     DP je zpracována přehledně, logicky s maximílní pečlivostí. 
 
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
    Technická řešení uvedená v DP jsou dobrou vizitkou teoretických znalostí diplomantky a 
její dobrá orientace v řešení technických problémů vytápění a větrání nejen prostor pro 
výchovu a vzdělávání. Veškeré požadované výkony technických prvků jsou doloženy 
podrobnými výpočty.  

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Z praktického hlediska bych doporučil studii šíření hluku do okolí vzduchotechnické 
jednotky a zaobírat se vlhkostí vnitřního vzduchu v zimním období při nuceném větrání 
s rekuperací tepla. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
    DP je zpracována dle současných standardů s podporou SW výrobců jednotlivých zařízení.  
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    DP se opírá o vhodnou studijní a odbornou technickou literaturu a moderní výpočtové a 
komunikační technologie v oboru TZB.  
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    DP je jazykově i grafickyvelmi dobře zpracována, technické kapitoly logicky navazují na 
řešení technického zadání. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    DP je využitelná pro danou stavbu. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   DP hodnodím jako výbornou. 
      
 
 
 
    Dne 4.1.2019   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


