
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii 

 

 posudek vedoucího  posudek oponenta 

 

Autor/ka: Martin Menšík 
 

Název práce: Distribuce topných a užitkových médií pomocí průmyslových automatů 
 

Rok odevzdání: 2015 
 

Jméno a tituly vedoucího: Ing. Pavel Švec, PhD. 
 

Zaměstnavatel: VŠB-TUO, FMMI, kat. 638 

 

Adresa bydliště:  Plzeňská 193, Vřesina, 742 85. 

 

Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 

 

Bakalářská práce popisuje několikaletou práci studenta, který vytvářel systém ohřevu 

vody a vytápění v budově. Práce by mohla byt daleko rozsáhlejší ale s ohledem na velikost 

problematiky, byl vybrán do práce jen poslední návrh a realizace řešení systému. Student 

musel, vytvořil několik realizací, které ho dovedly do realizace, kterou popisoval. 

Jazykové vyjadřování a úprava bakalářské práce je na výborné úrovni. Jednotlivé kapitoly 

na sebe navazují. Student splnil všechny body zadání bakalářské práce. Práce odpovídá 

předpisům pro vypracování bakalářských prací. 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisi.  

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

1. Bylo by vhodné měřit v topných soustavách i průtok media? 

2. Co je vhodnější použít v klimatických podmínkách SM kraje fotovoltaický panel nebo 

kolektory? 

3. Je vhodné nahradit kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo? 

 

Strukturované hodnocení práce: 
 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) Výborně 

Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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