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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Bylo zadáno zpracovat rešerši způsobů vytápění v bytových stavbách. V praktické části zpracovat 2 varianty vytápění
v zadaném bytovém objektu a porovnat jejich účinnost a finanční náročnost.

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.
Zadání bylo splněno. Byla provedena rešerše a vytvořeny 2 varianty vytápění bytového domu (BD).

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.
Student práci konzultoval a na konzultace chodil připraven. Student je schopen samostatné tvůrčí práce.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práce je zpracována na úrovni odpovídající bakalářskému stupni studia. Student zpracoval rešerši a navrhl 2 varianty
vytápění. Pro tyto 2 varianty provedl zhodnocení účinnosti a finanční náročnosti.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psaná srozumitelně s minimem gramatických chyb.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

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.
Byly použity české zdroje od předních odborníků a dále byly použity podklady výrobců.
Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi.
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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).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Studen splnit zadání bakalářské práce.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
Otázky k obhajobě:
1) Jaké jsou výhody a nevýhody podlahových konvektorů s přirozenou a nucenou konvekcí?
2) Co znamená pojem ekvitermní regulace?

Datum: 17.6.2019

Podpis: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
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