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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  1  
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  2  
    

4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  1  

    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  2  
    

7. Přehlednost a členění práce:  2  
    

8. Odborná úroveň práce:  2  

    

9. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  B  

slovně: Velmi dobře  
    

 

Doporučení práce k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 

     Tato závěrečná práce pojednává o připojení domku v zástavbě na veřejnou distribuční soustavu 

na hladině napětí 0,4 kV a způsobu provedení elektroinstalace v tomto objektu. Lze říci že bakalant 

splnil v plném rozsahu závazné podmínky stanovené zadávacím listem. 

 

     V teoretické části se zpracovatel stručnou formou popsat a vysvětlit základní problematiku při 

návrhu elektroinstalací v budovách pro bydlení, v praktické části pak podle svých zkušeností a 

s přihlédnutím k základním technickým a legislativním podmínkám, navrhnul elektroinstalaci zmí-

něného objektu. Práce je zpracována přehledně, srozumitelně a z pohledu výkresové části velice 

čistě. 

 

     K negativům patří někdy až přílišná stručnost některých kapitol, drobné gramatické chyby 

v některých kapitolách a některé technické prohřešky, vyplývající z upřednostnění obvyklé praxe, 



 

která je v rozporu se současně platnými technickými normami, například na straně 33 je chybně 

uvedeno, že na uzemnění lze použít lano, a. p. Některé části bakalářské práce by si zasloužily pro-

pracovanost do podstatně větší hloubky v části teoretické i praktické. 

 

     Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.      
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