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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F 

Splnění cílů a zadání práce       

Formální a grafická úroveň práce       

Srozumitelnost práce       

Hodnocení přístupu studenta k práci během semestru       

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 
do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Slovní hodnocení 

 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, max. ½ stránky): 
 

Původně dohodnutým cílem diplomové práce, který navrhla sama diplomantka, byla 
výpočtová analýza rizika letního přehřívání s důrazem na možnosti využití materiálů s 
fázovou změnou (PCM). Pro tento účel měla upravit převzatý zjednodušený matematický 
model tak, aby umožnil modelování PCM. Tento cíl se bohužel nepodařilo naplnit. Místo 
toho odevzdala diplomantka parametrickou studii letního přehřívání sestavenou podle 
obvyklého schématu, ve které ověřovala obvyklá řešení. PCM jsou řešeny spíše okrajově. 
Dílčí studie, která měla ověřit přínos a možnosti využití PCM nebyl, podle mého názoru, 
sestavena vhodným způsobem. Místo vlastního matematického modelu byl použit 
komerční software (Design Builder). 
 
Diplomantka podcenila přípravnou fázi řešení práce a nestačila včas sestavit vlastní 
výpočtový model. Proto musela využít komerční software. Postup práce i poté 
konzultovala velmi málo, takže se nepodařilo opravit nedostatky v koncepci práce. Na 
výsledku je znát, že diplomantka věnovala méně času, než by si zvolené réma zasloužilo.  
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Přestože zpracovala poměrně rozsáhlou rešerši, nevyužila v dostatečné míře v získané 
informace při řešení práce. Rezervy vidím také v koncepčním přístupu a samostatné 
analytické práci Práce nepřináší nové závěry, spíše znovu dokazuje závěry podobných 
prací. Poznatky z podobných prací naopak nebyly, podle mého názoru, v dostatečné míře 
použity k významnějšímu prohloubení nebo rozšíření vlastních analýz. 
 
Domnívám se, že diplomantka by byla schopna odevzdat kvalitnější práci, kdyby jí 
věnovala více času a úsilí (nedostatečná péče je zřejmě důsledkem pracovního vytížení 
v zaměstnání). Diplomantka nicméně dobře zvládla práci s pokročilým výpočtovým 
nástrojem (Design Builder) a prokázala schopnost samostatně řešit konkrétní problémy 
obvyklými postupy. Úkoly, které odborně zvládala, řešila zodpovědně. Pro řešení běžných, 
rutinních úkolů inženýrské praxe je tedy zřejmě dostatečně připravena.   

 
III. Celkové hodnocení 

 
Jako vedoucí diplomové práce hodnotím předloženou práci známkou: 

 

E 
…………………. 

 
 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
 

IV. Závěr 
 

Na základě výše uvedeného jako vedoucí předložené diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
 
V Praze  dne  7.2.2017 
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Vedoucí diplomové práce   


