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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Jméno autora: Bc. Matyáš Junek
Typ práce: diplomová
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Vedoucí práce: Ing. Jan Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště vedoucího 
práce:

Ústav energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadáním práce bylo napsat v objektovém programovacím jazyce Python výpočetní program pro návrh 
geometrie a optimalizaci mikrokanálkových výměníků, který by bylo možné začlenit do výpočetních prací na
Ústavu energetiky. Vzhledem k tomu, že je během práce nutné  zvládnout a aplikovat kromě příslušných 
znalostí termomechaniky i programování považuji toto zadání za náročnější.

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.
Student splnil zadání beze zbytku, naopak vytvořený software přesahuje komplexností původní očekávání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně
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 konzultoval práci pravidelně a pracoval velice samostatně.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe.
Zde student velmi dobře uplatnil nabyté znalosti a díky pečlivé práci s literaturou vznikla hodnotná práce, 
která kromě obsahové stránky věci poskytla výpočetní kód, který bude dál aktivně využíván.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální stránka práce je na dobré úrovni, psaný text je dobře čitelný a přehledný. Vzhledem k tomu, že je 
práce psána v LaTexu, je velmi dobře strukturovaná a jednotlivé objekty dobře značeny.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
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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.
Práce obsahuje řadu odborných publikací, které student správně citoval a uvedl v seznamu literatury dle 
příslušné normy.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Předložená práce je na velmi vysoké úrovni po stránce obsahové, i tím, že jejím výstupem je 
software, který bude dále aktivně využíván na Ústavu energetiky během příslušných 
parametrických studií. Vyzdvihnout je třeba především to, že student musel během práce 
zvládnout programování v jazyce Python na pokročilejší úrovni a to zvládl velice dobře a velmi 
samostatně.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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