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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Případová analýza použitelnosti vodních sálavých panelů pro 

chlazení průmyslové haly 
Jméno autora: Konstantin  Korolev 
Typ práce: Bakalářská práce 
Fakulta: Strojní 
Ústav: Techniky prostředí 
Vedoucí práce: Ing. Jindřich Boháč, Ph.D., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Známka:      B 
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. 
 
V průběhu zpracování student pravidelně docházel na konzultace a plnil všechny zadané úkoly. Samostatnost při řešení 
nebyla úplně optimální, ale vzhledem k distančnímu způsobu výuky a omezeným možnostem konzultací je snaha o 
potvrzování všech dílčích výsledků a následujících kroků pochopitelná. Hodnotím jeho přístup jako velmi dobrý.  

 

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. 
Student prokázal adekvátní odborné teoretické znalosti v oblasti výpočtu tepelných ztrát a tepelných zisků, které zvládl 
výborně téměř bez jakéhokoli vedení. Ovšem v některých jiných základních znalostech (hydraulické vyvážení soustavy, 
návrh oběhového čerpadla) bylo nutné studenta navést na správnou cestu. Tyto nedostatky přisuzuji zatím malým 
zkušenostem s použitím naučených postupů v praktických příkladech. Je třeba si časem vypěstovat kritické myšlení pro 
posouzení získaných výsledků.  Souhrnně hodnotím studenta stupněm velmi dobře.  

 

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. 
Po základním vysvětlení na několika konkrétních případech byl student již velmi dobře schopen citovat všechny převzaté 
informace bez další pomoci. Prameny byly vybrány adekvátně k řešenému tématu a k úrovni práce. V rámci tohoto 
hodnocení volím stupeň výborně. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Pracovitost, aktivní přístup, snaha naučit se i věci, které nesouvisí přímo se zadáním. Dalším aspektem je 
skutečnost, že student je cizinec, takže věci jako porozumění českému technickému textu i formální stránku 
zpracování práce měl obtížnější. 

 

Způsob práce studenta, odborné znalosti a přístup hodnotím celkově klasifikačním stupněm B (velmi dobře) 

 

Datum: 31.7.2020           
           


