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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Bakalářská práce se drží zadání.Obsahuje charakteristiku jednotlivých plynů, které 

lze použít v energetice.V další části nás informuje o různých možnostech měření 

průtoků těchto plynů a na závěr nastiňuje chod v teplárně Energetika Třinec a.s. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Práce je zaměřena spíše na obecný přehled problematiky zadání.Čtenáři nastíní 

způsoby měření, a jaký je přibližný chod měření průtoků jednotlivých plynů 

v teplárně.Obsahuje spíš teoretický příspěvěk než-li praktický. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Vzhledem ke zpracování a závěrečnému prohlášení o schválení použitých informací 

daným podnikem, je prokazatelné, že student pracoval na této práci sám. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

-Student se několikrát neřídí směrnicí pro bakalářské práce 

-Práce je přehledná 

-Formální stránka práce obsahuje několik chyb 

-V některých případech by práce uvítala více visuálních předvedení 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jaká je budoucnoust plynových kotlů v ČR? 

Jaká negativa se mohou u měřidel průtoků objevit? 

Na jakém principu pracuje vírová sonda? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Bakalářská práce splňuje podmínky zadání a student prokázal odborné znalosti, které 

použil v této práci.Tímto doporučuji tuto práci k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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