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Hodnocení (1 – 5) 
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 

 

1. Splnění požadavků zadání:  1 
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1 
    

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

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1 
    

5. Přehlednost a členění práce:  2 
    

6. Odborná úroveň práce:  2  
    

7. Závěry práce a jejich formulace:  1- 
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  B 
slovně: velmi dobře  

    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

 

Autor ve své práci zpracovává a porovnává dva návrhy elektroinstalace objektu – 
elektroinstalaci klasickou a inteligentní.  

Práce je rozčleněna do 5 kapitol, které autor dále člení do podkapitol; součástí práce je rovněž 
výkresová dokumentace. 

V úvodních kapitolách se autor zaměřuje na zpracování teoretického přehledu. Dále uvádí popis 
rozvodného systému a obecných modelů inteligentní elektroinstalace.  

V praktické části práce se autor zaměřuje na popis jednoho ze systémů a jeho využití na 
konkrétní objekt.  

Práce je po grafické stránce poměrně zdařilá a na dobré jazykové úrovni. Věcné připomínky 
jsou uvedeny níže v otázkách k obhajobě. 

Student splnil zadání bakalářské práce v celém rozsahu. Práce je přehledně členěna a graficky 
poměrně zdařilá. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na obrázcích 1.5 a 1.6 je schematicky znázorněno zapojení zásuvek. Jsou tyto zásuvky 
v souladu s ČSN? 



 

2. Kalkulace zahrnuje pouze ceny materiálu. Jaké předpokládáte náklady na instalaci a 
nastavení systému? 
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Poznámky: 
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 
2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě  dostatečně  nedostatečně 

A B C D E F 

 


