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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): 
 

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití prefabrikovaných systémů pro efektivnější renovace a 
stavebně energetické sanace stávajících budov. Práce byla zpracovávána na studijním pobytu na 
Politecnico di Milano, Department of Architecture, Built Environment and Construction Engineering 
v týmu prof. Giuliany Iannaccone v rámci programu Erasmus. Práce navazovala na výzkumný projekt 
EASEE zpracovávaný na zahraničním pracovišti a zapracovávala také výstupy výzkumného projektu 
MORE-CONNECT zpracovávaného na UCEEB ČVUT.   
 
Ambiciózní téma zabývající se aktuálními otázkami stavebnictví z pohledu rekonstrukcí a 
energetických sanací stávajících budov bohužel nebylo zpracováno na nejlepší úrovni a výstupy 
z diplomové práce zůstaly daleko za očekáváním. Stejně tak zadání bylo splněno pouze částečně. 
Student zůstal v mnohých otázkách pouze v úrovni rešerší a obecných deklarací.  
 
Postup zpracování diplomové práce nebyl kontinuální, konzultace probíhaly sporadicky a dlouho byly 
vedeny v obecné rovině bez konkrétních výstupů, prezentované analýzy nebyly dostatečně 
konzultovány.  
 
Celkově se diplomová práce jeví jako slabá, jako přínos se může jevit obecné porovnání dvou 
odlišných konceptů prefabrikovaných systémů pro energetické sanace budov EASEE a MORE-
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CONNECT. Přínosem pro studenta je zkušenost ze zahraničního studijního pobytu na výzkumném 
pracovišti POLIMI, zároveň student zapojením do práce zahraničního týmu prokázal dostatečnou 
orientaci v problematice. I přes nízkou relevantnost výstupů, pouze dílčí splnění zadání vzhledem 
k výše zmíněným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.   
 

 

 

III. Celkové hodnocení 
 

Jako vedoucí diplomové práce hodnotím předloženou práci známkou: 
 

 
DOSTATAČNĚ 

 
 
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 4. 2. 2019 

 
 
         Vedoucí diplomové práce 
  


