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Hodnocení (1 – 5) 

(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 
 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1  
    

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

4. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

5. Přehlednost a členění práce:  2  
    

6. Odborná úroveň práce:  1  

    

7. Závěry práce a jejich formulace:  2  
    

8. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  B  

slovně: Velmi dobře  
 

 

    

Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Student splnil požadavky zadání.  

Zvolené téma práce je vhodné a potřebné a student provedl a presentuje dostatečné množství 

technické odborné práce.  

Práci je možné logicky rozčlenit na tři části: popis prvků v rozvaděči, základy sdílení tepla a popis a 

zpracování měření vybraných prvků. Tomu by bylo vhodné uzpůsobit logické členění do kapitol. 

Nicméně práce je i tak v celku relativně přehledná. 

Nejsem si jist, že jsem z textu zcela porozuměl popisu měření a zpracování výsledků (viz. dotazy). 

Tuto část tedy subjektivně hodnotím jako nedostatečně detailní, či názornou. 

Po jazykové stránce je práce uspokojivá, po formální stránce je velmi dobrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Otázky k obhajobě: 

1. V grafu 17 na straně 33 je velký rozdíl mezi průměrovanými a naměřenými body. Je použité 

průměrování správně zvolené? 

2. V grafu 18 na straně 33 je velký rozdíl mezi průměrovanými body a získaným modelem. Je 

zvolený model použitelný? V textu je zmíněn model s dvěma tepelnými kapacitami, proč 

není použit?  

3. Mohl byste vysvětlit graf 20? Jak byly získány jednotlivé průběhy? Jsou popisky průběhů 

správně? Je možné tento graf považovat za srovnání průběhu měřených teplot s modelem? 

 

Datum: 9.6.2015        Podpis: 

 



 

Poznámky: 

1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 

2) Pro celkové hodnocení (bod 8) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze 

tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 

 


