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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce byla zpracována při dodržení všech podmínek zadání, a tedy odpovídá zadání v
plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Uspořádání bakalářské práce respektuje obvyklé schéma členění závěrečných prací. Jednotlivé
kapitoly jsou logicky seřazeny a celkové členění práce je zpracováno dostatečně přehledně. Práce
obsahuje dostatečný popis všech potřebných údajů.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je zpracována na 65 stranách textu a je rozčleněna do 10 kapitol včetně
příloh. Řešená problematika je dostatečně objasněna teoreticky i prakticky. Uplatněný způsob řešení
je s ohledem na cíl práce zvoleno velmi vhodně. Obdobně je provedeno i zpracování naměřených dat.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Rozsah práce je na bakalářskou nadprůměrný.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce je původní. Již zadání práce z oblasti konkrétní praktické aplikace determinuje možnost
dosažení novosti zásadních poznatků. Práce přesto přináší poznatky, které nelze získat teoretickou
cestou a které jsou nezbytné pro uplatnění řešené problematiky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr literatury a použité informační zdroje jsou dostatečně soudobé a odpovídající řešené
problematice.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka zpracování bakalářské práce je na obvyklé úrovni. S výjimkou několika drobných
překlepů neobsahuje práce zásadní formální chyby. Některé nedostatky se objevují i v citaci použité
literatury.

8. Jaký je způsob využití práce?
Dle dostupných informací je možnost uplatnění navrženého postupu v současnosti ověřována v
podmínkách provozní laboratoře Dalkia Třebovice.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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