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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vytápění technologického centra 
Jméno autora: Zuzaanaa  Vachudová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technických zařízení budov 
Vedoucí práce: Ing. Ilona Koubková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technických zařízení budov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce patřilo mezi zadání s průměrnou náročností.. Bakalářská práce má dvě části –1) Projektovou 
dokumentaci vytápění technologického centra . 2) Zdroje tepla pro vytápění. 
 

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. 

Všechny části bakalářské práce byly splněny na průměrné úrovni. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentka  zpracovávala svou bakalářskou práci samostatně, konzultovala a řádně čerpala z doporučené literatury.  
Studentka  potřebuje ještě určitý čas a znalosti k samostatné tvůrčí práci. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Studentka aplikovala znalosti získané studiem, řádně využívala dostupnou literaturu. Rešerše je zpracována na dobré 
technické i odborné úrovni. Výkresová dokumentace je zpracována na průměrné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce nevykazuje formální nedostatky. Nemám k práci významnější připomínky. 

 

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. 
Studentka  využívala korektně všechny dostupné studijní materiály, v práci má řádně označeny citace a celkový 
souhrn literatury. Značení citací je řešeno méně vhodným a nepřehledným způsobem ( citace značíme číslem do 
hranaté závorky ). V bakalářské práci studentky nedošlo k porušení citační etiky, citace jsou úplné,  nesou však 
drobný nesoulad ve značení  citací. 
 

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

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Studentka si vybrala téma bakalářské práce , které řeší klasický systém vytápění, používaný v občanských stavbách 
a polyfunkčních domech.  Ve své práci používala ověřené metody a postupy. Z bakalářské práce je vidět 
svědomitost a již určitá technická zručnost. 
 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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