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doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Katedra technických za ízení budov

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

pr m rn náro né

Hodnocení náro nosti zadání záv re né práce.
Podle zadání vytáp ní a v trání bytového domu byla zpracovaná studijní ást, zam ená na variantnost jednotlivých zdroj a
tepeln technické varianty obvodového plášt . V ásti projek ní, zpracované na stupni DPS, byla rozpracovaná jedna
varianta ešení.

Spln ní zadání

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. Nebylo-li zadání zcela spln no, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
p ípadn i p í iny jednotlivých nedostatk .
Bakalá ská práce spl uje požadavky zadání svým obsahem i rozsahem.

Aktivita a samostatnost p i zpracování práce

B - velmi dob e

Posu te, zda byl student b hem ešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své ešení pr b žn konzultoval a zda
byl na konzultace dostate n p ipraven. Posu te schopnost studenta samostatné tv r í práce.
Student zpracoval svoji bakalá skou práci samostatn s konzultacemi, v rámci karanténních možností, s vedoucím projektu i
s odborníky z firemní praxe.

Odborná úrove

A - výborn

Posu te úrove odbornosti záv re né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podklad a dat
získaných z praxe.
Bakalá ská práce je zpracovaná na velmi dobré odborné úrovni. Student prokázal samostatnost ve výb ru a volb systému a
za ízení a v aplikaci vzduchotechnických prvk od r zných výrobc a dodavatel .

Formální a jazyková úrove , rozsah práce

A - výborn

Posu te správnost používání formálních zápis obsažených v práci. Posu te typografickou a jazykovou stránku.
Po formální stránce byly v práci správn uplatn ny podklady z technické literatury. Grafická i jazyková úrove odpovídá
požadavk m kladeným na studenta bakalá ského studia.

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. Charakterizujte výb r
pramen . Posu te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ov te, zda jsou všechny p evzaté prvky ádn odlišeny od
vlastních výsledk a úvah, zda nedošlo k porušení cita ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s cita ními
zvyklostmi a normami.
Student byl samostatný ve volb a výb ru odborných podklad . Seznam použité literatury odpovídá požadavk m zadání
bakalá ské práce. V práci nedošlo k porušení cita ní etiky.

Další komentá e a hodnocení
Vyjád ete se k úrovni dosažených hlavních výsledk záv re né práce, nap . k úrovni teoretických výsledk , nebo k úrovni a
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funk nosti technického nebo programového vytvo eného ešení, publika ním výstup m, experimentální zru nosti apod.
Vložte komentá (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shr te aspekty záv re né práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Student prokázal samostatnost p i zpracování bakalá ské práce a p i výb ru a použití odborné literatury.
P edloženou záv re nou práci hodnotím klasifika ním stupn m B - velmi dob e.

Datum: 21.6.2020

Podpis: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
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