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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sklad zemědělských produktů – aktivní větrání 
Jméno autora: Vladimír Zátopek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: K126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma bakalářské práce je zaměřeno na specifickou oblast, která se týká technologie aktivního větrání v halových skladech 
zemědělských produktů. Toto téma je velice zajímavé, zároveň i příliš neřešené. Originalita práce logicky kladla vyšší nároky 
na koncepční přístup. 
 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student zcela splnil zadané téma bakalářské práce. 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autor byl při řešení práce aktivní, pravidelně konzultoval a to nejen v rámci spolupráce se školitelem ale i s odborníky, kteří 
se zabývají touto problematikou. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
V práci jsou využity a prakticky aplikovány poznatky získané studiem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celkově považuji jazykovou a stylistickou úroveň za velmi dobrou, práce je jak přehledná, tak i srozumitelná. Doplněna grafy, 
tabulkami i fotodokumentací skladovací haly, která byla podkladem ke zpracování bakalářské práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Citace a zdroje jsou v zásadě uváděny správně.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem práce bylo zpracovat nejen položkové rozpočty na tři varianty technologie aktivního větrání ve skladu zemědělského 
produktu (student vycházel z podkladů, které získal od společnosti Agroing Brno s.r.o., která má největší zastoupení na 
českém trhu v oblasti technologie zpracování obilovin a výrobků krmných směsí) a zároveň i vytvořit agregované položky pro 
tyto tři typy aktivního větrání. Závěr práce je věnován ekonomickému vyhodnocení variant aktivního větrání a doporučení pro 
klienty, kteří by uvažovali o výstavbě nového skladovacího objektu halového typu s touto technologií. Cíle práce byly splněny. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky: 

1. Co Vás vedlo ke zpracování tohoto zajímavého tématu? 
2. Veškeré podklady ke zpracování bakalářské práce jste obdržel od společnosti Agroing Brno s.r.o., která 

má největší zastoupení v České republice. Existuje i jiná společnost, která se zabývá touto 
problematikou?  

 
 
 
Datum: 4.6.2018     Podpis: 
          Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 


