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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:      Návrh systému pro udržení stabilních klimatických podmínek zámeckého depozitáře 
Jméno autora:   Matyáš Petr 
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:      A 
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. 
Student od počátku přistupoval k řešení práce velmi aktivně a byl tématem, ve srovnání s jinými studenty, téměř pohlcen. 
Aktivita a samostatnost byla na vysoké úrovni. Velmi aktivně si student získával informace o dané problematice a snažil se 
je zapracovat.    

 

Odborná úroveň Známka:      B 
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 byla dobrá. Problematika byla pro studenta celkem nová, ale vzhledem k aktivitě studenta a konzultacím 
nejen s vedoucím byla úspěšně odevzdána. Výkresy jsou kvalitní a student se během řešení seznámil a osvojil si mnoho 
nových znalostí.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Známka:      A 
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. 
Student podrobně využil veškeré zadané prameny, které dále korektně citoval. Dále samostatně získal a využil mnoho 
dalších podkladů a norem.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Z hlediska vedoucího musím konstatovat, že student prokázal příkladnou aktivitu při řešení práce a chuť vnímat 
nové poznatky a bylo znát, že skutečným cílem není jen napsat práci, ale vytvořit funkční projekt. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm:  A (výborně) 

 

 

 

Datum: 4. 7. 2018        Podpis:  ………………………………………. 
                 Ing. Jindřich Boháč 


