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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění rodinného domu 
Jméno autora: Vít Jiránek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K11125 - TZB 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: K11125 - TZB 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Zadání bylo splněno v očekávaném rozsahu 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
V průběhu zpracování byla práce průběžně konzultována, student byl na konzultace výborně připraven a pracoval 
systematicky. Při návrhu vytápění prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadaný úkol považuji za splněný. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
V průběhu zpracování bakalářské práce byl patrný významný posun ve znalostech a schopnostech studenta. Prokázal 
schopnost aplikovat inženýrský přístup k řešení zadaného úkolu. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je psána stručně nicméně srozumitelně a výstižně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Student se seznámil s dostupnou literaturou a poklady. V textu jsou správně uvedeny odkazy na zdroje. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Těžiště práce bylo ve zpracování studie varianty konceptu zásobování teplem rodinného  domu a výběru 
vhodného řešení pro zadaný objekt. Toto řešení bylo rozpracováno  ve formě rozšířené projektové dokumentace 
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pro vydání stavebního povolení, obsahující technickou zprávu, výpočet roční potřeby tepla a tepelného výkonu, 
návrh dimenzí potrubí a  otopných ploch, návrh zdroje tepla,  půdorysy 1:50 až 1:100, schéma zapojení UT, 
schéma zapojení zdroje tepla, návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení.  
Oceňuji aktivní přístup ke zpracování práce a průběžné konzultace nad dobře připravenými tématy. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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