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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:      Vytápění rodinného domu  
Jméno autora:   Daniel Havlík  
Typ práce:          Bakalářská  
Fakulta:               Strojní  
Ústav:                  Ústav techniky prostředí  
Vedoucí práce:  Ing. Jindřich Boháč  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Známka:      D 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student bohužel nebyl při řešení práce samostatný a ne vždy zcela dodržoval termíny. Především na počátku práce došlo 
ke zdržení, které na konci resultovalo v prodloužení termínu. Student byl na počátku upozorněn, že práce má odborný 
charakter a přestože není studentem oborového studia, musí pomocí samostudia prokázat odborné znalosti. Bohužel ne 
vždy tomu tak bylo. Na konzultace však docházel připraven s dotazy, tempo řešení práce však bylo pomalé.   

 

Odborná úroveň Známka:      D 
Posuďte odbornou úroveň studenta, tj. využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe, schopnost orientace v zadané problematice. 
Odborná úroveň nebyla, i vzhledem k dosavadnímu zaměření studenta, dobrá. Práce postrádala hlubší rozpracování 
poznatků a student potřeboval četné konzultace na doplnění znalostí. Ne vždy se však tyto konzultace projevily dostatečně 
s práci samotné. Schopnost orientace v zadané problematice tak nebyla zcela ideální. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací Známka:      B 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. 
Student využil zadanou literaturu, přičemž sám aktivně mnohou další vhodnou literaturu dohledal. Literatura je korektně 
citována. Teoretická část práce je slušná, i když mohla mít hlubší charakter. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Jako vedoucí práce nehodnotím práci jako takovou, nýbrž studentům přístup k řešení práce a zde bohužel musím 
konstatovat, že k celkového hodnocení největší měrou přispěl studentům ne zcela odpovědný přístup. Především 
na počátku nebyly dodržovány termíny k dodání prvotních výsledků a ke konci pak naopak překotné řešení jistě 
nepřispělo ke kvalitě odevzdané práce. Student rovněž ne vždy ideálně vkládal své nově nabyté odborné znalosti 
do své práce. Nicméně zadání bakalářské práce splnil a práci, byť v prodlouženém termínu, úspěšně odevzdal. 
Práce s literaturou byla dobrá. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm:   D (uspokojivě) 
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