POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁV RE NÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracovišt vedoucího práce:

Vytáp ní bytového domu
Klára E RLOVÁ
bakalá ská
Fakulta stavební (FSv)
Katedra technických za ízení budov
Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Katedra technických za ízení budov

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Spln ní zadání práce

spln no

Posu te, zda p edložená záv re ná práce spl uje zadání. V komentá i p ípadn uve te body zadání, které nebyly zcela
spln ny, nebo zda je práce oproti zadání rozší ena.
P edložená práce spl uje v plném rozsahu a obsahu požadavky zadání.

Aktivita a samostatnost p i zpracování práce

A - výborn

Posu te, zda byl student b hem ešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posu te schopnost studenta
samostatné tv r í práce.
Studentka b hem zpracování BP pr b žn konzultovala s vedoucím BP. Vypracovala adu návrh pro dosažení vhodné
varianty otopného systému.

Odborná úrove

A - výborn

Posu te úrove odbornosti záv re né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklad .
Posu te též schopnost studenta vnímat ešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský p ístup p i ešení.
Studentka shromáždila adu podklad z technické legislativy i základní údaje o systémech a zdrojích. Projek ní ást má velmi
dobrou odbornou úrove .

Formální a jazyková úrove , srozumitelnost práce

A - výborn

Posu te správnost používání formálních zápis obsažených v práci. Posu te typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Srozumitelnost, typografická a jazyková úrove odpovídají zpracování bakalá ské práce.

Výb r zdroj , korektnost citací

A - výborn

Vyjád ete se k aktivit studenta p i získávání a využívání studijních materiál k ešení záv re né práce. Posu te výb r
pramen . Ov te, zda nedošlo k porušení cita ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s cita ními
zvyklostmi.
Studentka spolupracovala s vedoucím BP i samostatn volila výb r studijního materiálu a prokázala dostate nou úrove p i
práci s odbornou literaturou i projek ními podklady. V práci nedošlo k porušení cita ní etiky.

Další komentá e a hodnocení
Vložte komentá (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shr te aspekty záv re né práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
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Zpracovaná práce sv d í o zodpov dném a pe livém p ístupu studentky k zadanému tématu. Studijní ást je
obsahov vyvážená a projek ní ást je komplexní.
P edloženou záv re nou práci hodnotím klasifika ním stupn m A - výborn .

Datum: 18.6.2018

Podpis: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
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