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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Splnění zadání práce

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.
Diplomant zcela splnil zadání DP. Struktura práce odpovídá jednotlivým bodům zadání.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Student ke zpracování DP přistupoval aktivně. V rámci pravidelných konzultací prezentoval průběžný vývoj práce a
zapracovával připomínky vedoucího. Teoretickou část práce zpracoval přehledně na základě vyhledaných publikací. Data
k praktické části si zajistil samostatně a prokázal schopnost je analyzovat a na základě výsledků navrhnout příslušná
opatření.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů.
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení.
Odbornost práce odpovídá nárokům, které jsou kladeny na DP. Diplomant využil znalostí získaných z předmětů studia, které
se dané problematiky týkají, a z odborné literatury si rozšířil znalosti ve specifických oblastech, na které při zpracování DP
narazil. Z provozních podkladů dokázal vybrat relevantní informace a ty dále zpracovat. Problematiku uchopil komplexně a
k výsledkům se dopracoval na základě pochopení příslušných souvislostí.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Z formálního hlediska DP odpovídá nasteveným standardům. Práce je přehledná a srozumitelná. Jazyková stránka je na
dobré úrovni.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi.
Počet a výběr použitých zdrojů je v dostatečném měřítku. Zdroje jsou korektně citovány a odpovídají citačnímu kodexu.
Diplomat krom doporučených zdrojů vyhledal i řadu dalších, které pro danou problematiku obsahovaly podstatné informace
a vedly ke zdárnému zpracování DP.

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Student pracoval aktivně a prokázal schopnost samostatné práce. Při zpracování byl vidět zájem o danou
problematiku a to se také promítlo do celkového pozitivního výsledku. Dokázal si zajistit potřebné materiály a
informace o provozních datech sledovaných budov.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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