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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.
Student zpracovával obecný technologický postup (technologický předpis) provádění VZT včetně požadavků na kontrolní a
výstupní zkoušky zařízení. Postup prací měl být zpracován s ohledem na analýzu vad a reklamací z již proběhlých staveb.
Zadání práce bylo splněno.

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.
Student pracoval samostatně. Student chodil práci konzultovat průběžně.

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 zpracovávání práce získával student nové poznatky, které ovlivnily výslednou podobu práce. Student projevil
dostatečné odborné a praktické znalosti k dané problematice. Velkou výhodou pro něj byla odborná praxe na stavbě.
Student prokázal schopnost odborně pracovat se získanými daty i odbornou literaturou a pochopení dané problematiky.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Práce je formálně i typograficky provedena správně, bez zjevných chyb. Celkově je přehledná a srozumitelná.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

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.
Uvedené zdroje jsou voleny s ohledem na stanovené téma práce. Rozsah použitých informačních zdrojů odpovídá
nárokům kladeným na bakalářskou práci.

Další komentáře a hodnocení
Student zvolit středně těžké téma bakalářské práce. Na úvod se zaměřil na podrobný popis základních prvků VZT.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Celkově je práce zpracována přehledně a formálně správně. Práci doporučuji k obhajobě.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 18.6.2017

Podpis: Linda Veselá
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