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HODNOCENÍ PRÁCE Z JAZYKOVÉHO HLEDISKA  

 

 Práce je z hlediska respektování pravidel standardního jazyka na velmi dobré úrovni. 

Závažné gramatické chyby se neobjevují ani ve slovosledu jednoduché věty, ani při tvorbě 

souvětí. Student projevil znalost gramatických struktur, které jsou zakomponovány do 

jazykových funkcí nutných pro vyjádření určitého významu, např. obecná konstatování, 

klasifikace a definování jevů, srovnání, popis technických požadavků, interpretace výsledků na 

základě matematických výpočtů, zdůvodnění výběru. V rovině lexikální student prokázal, že je 

dobře obeznámen s odbornou terminologií tepelných ztrát objektů a současně má dostatečně 

široký rozsah neutrální slovní zásoby, která mu umožňuje prezentovat zvolené téma jeho práce 

v písemné podobě. Menší nedostatky student projevil ve znalosti formálních spojovacích 

výrazů a v užití členů. 

 Styl práce je populárně-vědecký s prvky vědeckého stylu. Objektivní přístup ke zvolené 

problematice student dosahuje užitím pasivních konstrukcí, neosobních vazeb, použitím 

aktivních konstrukcí s neživotným podmětem. Určité nedostatky student projevuje v dosažení 

hutnějšího a sevřenějšího stylu, který je vyžadovaný u formálního písemného vyjadřování. 

Práce by mohla obsahovat více souřadných a podřadných souvětí, stejně jako častější užití tzv. 

polovětných vazeb jako je infinitiv, gerundium, příčestí přítomné a příčestí minulé 

přispívajících k úspornosti a preciznosti vyjádření. Dlouhé věty i neurčité slovesné tvary student 

sice ve svojí práci užívá, ale jejich užití by mohlo být častější. Výše uvedené nedostatky však 

v žádném případě nesnižují dobrou kvalitu práce a neovlivňují její textovou soudržnost a 

smysluplnost, kdy čtenář vnímá text bez obtíží. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení A/91 bodů. 

 

PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D. 

 

 

HODNOCENÍ PRÁCE Z ODBORNÉHO HLEDISKA 

 

 Práce je na velmi dobré formální i odborné úrovni. Student prokázal schopnost 

orientovat se v současných normách dané problematiky a navrhl efektivní řešení vytápění 

pro konkrétním případ. Součástí práce je i přehledná výkresová dokumentace, kterou student 

zpracoval. Navrhuji hodnocení A/95 bodů. 
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