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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:      Historický vývoj oboru vytápění  
Jméno autora:   Jitka Omelková  
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. 
Práce byla sice rešeršního charakteru, nicméně přestože to tento typ práce úplně nevyžaduje, studentka nebyla od 
počátku příliš aktivní. Nedodržovala zadané termíny a s řešením měla zpoždění.  

 

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 zcela dobrá. Faktem je, že studentka sice není oborovým studentem techniky prostředí, ale tato 
práce nevyžadovala mnoho odborných znalostí. Jen využívání časové posloupnosti a odborných termínů. Vše se dalo 
nastudovat v historické literatuře, avšak její využití a následná z toho plynoucí skladba textu nebyla ideální. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací Známka:      C 
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. 
Studentka využívala zadanou literaturu, přičemž sama aktivně (což ovšem druh práce vyžadoval) další literaturu dohledala. 
Literatura je korektně citována. Z jednotlivých zdrojů, dle mého názoru mohlo být citováno lépe a důkladněji, což by 
pozvedlo úroveň celé práce. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Studentka bohužel, zřejmě z časové tísně, práci nezpracovala zcela kvalitně. Jednotlivé prameny mohly být využity 
důkladněji. Nicméně z hlediska posudku vedoucího, kdy mám hodnotit aktivitu studentky při řešení práce, musím 
konstatovat, že aktivita a dodržování termínů nebylo dobré. Ke konci odevzdání byl zvýšený tlak studijních 
povinností a vše vyústilo v prodloužení termínu odevzdání. Nicméně na toto byli studenti již od samého zadání 
práce upozorňováni, ale ani přesto nebyly dodrženy úvodní kontrolní termíny. Studentka však v práci jako takové 
splnila zadání.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm:   D (uspokojivě) 

 

 

 

Datum: 14. 8. 2017        Podpis:  ………………………………………. 
                 Ing. Jindřich Boháč 


