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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Monitorování kvality ovzduší ve třídě na Smíchovské střední průmyslové 
škole  

Jméno autora: Jan Tesař 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: Doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je průměrně náročné. 

 

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. 
 

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. 
Student je šikovný, ale byl v časové tísni a nebyl takový prostor pro pravidelné konzultace ať už prostřednictvím Teams, 
mailu či Whatsupu.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor je šikovný a technologicky velmi zdatný. Současně pracuje na příslušné střední škole jako pedagogický pracovní. 
V práci dobře využil své zkušenosti ze studia MÚVS, učitele střední školy, a i odborné literatury. Po odborné stránce práce 
odpovídá této úrovni prací. Naměřené hodnoty mohou sloužit k zamyšlení se nad současnou situací a jaké jsou možnosti 
vylepšení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková stránka je na dobré úrovni. 

 

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. 
Autor pracuje s poměrně dostatečným souborem zdrojů k danému tématu i se základní odbornou didaktickou literaturou.  

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Tématem bakalářské práce je šetření a zjišťování stavu kvality vnitřního prostředí ve školách. Struktura práce má logický sled. 
V teoretické části se autor věnuje základním charakteristikám a normovaným požadavkům, senzorickým možnostem a 
možnostem měření. Tato část je kvalitně vystavěna a autor prokazuje dobrý přehled v dané oblasti.  
 
Hlavní částí práce je samotné monitorování a následné vyhodnocení kvality vnitřního prostředí během výuky na Smíchovské 
střední průmyslové škole, kde autor učí a výsledky porovnával s již existujícími měřeními z jiných škol ZŠ Červený vrch, 
Marjánka, Emy Destinové. Naměřená data následně přehledně prezentuje a dává do vazby na normované parametry. 
 
Výsledky a jejich dopad na klima při vyučování jsou diskutovány. 
 
Předložená bakalářská práce splňuje všechny náležitosti na ni kladené.  

Práce byla zkontrolována v systému THESES. 
 

Otázka: 

Čím si vysvětlujete poměrně vysoké naměřené hodnoty a tím často ne příliš vhodné místo pro učení? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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