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

 

1. Splnění požadavků zadání:  1 
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  1 
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1 
    

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

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  1 
    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  1 
    

7. Přehlednost a členění práce:  1 
    

8. Odborná úroveň práce:  1  
    

9. Závěry práce a jejich formulace:  2 
    

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  A  

slovně: výborně  
    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Bakalantka zpracovala ve své práci relativně nové téma v oblasti energetiky, které je aktuální a má 
vazbu na zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na normu 
ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem 
k použití ve vazbě na další související normy. 
Zadané téma zpravovala velmi dobře, aktivně spolupracovala s vedoucím práce, velmi dobře 
chápala legislativní a normové požadavky dané problematiky. 
V kapitole 4.7.3 práce je jedna drobná formulační nepřesnost – interní x energetický audit, nejedná 
se o zásadní pochybení, z dalšího textu je zřejmé, že bakalantka v dané kapitole hovoří o interním 
auditu. Dotazy k práci při její obhajobě nemám. 
 
Práci hodnotím jako velmi kvalitní známkou výborně „A“ a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Datum: 06. 06. 2018        
      
         Vít Klein v. r. 
 



 

Poznámky: 
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 
2) Pro celkové hodnocení (bod 10) 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 

 


