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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
První částí zadání je rešerše problematiky termo-aktivních konstrukcí, jejich dosavadních aplikací a teoretických základů 

numerických modelů šíření tepla v horninovém prostředí. Na rešerši mají navazovat praktické návrhy aplikace na různé 

konstrukce a závěrečné zhodnocení.  
 

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. 

Autor zadanou úlohu zpracoval pečlivě a zároveň splnil požadavky definované v zadání jednotlivých částí. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný a respektuje zadání diplomové práce. Práce je přehledná, zpracovaná logicky a 

systematicky. Jednotlivé modely pro výpočet šíření tepla jsou voleny dobře a s ohledem omezení použitého software 

umožňujícího pouze 2D úlohy. U skupiny pilot, kde by 3D model poskytl přesnější výsledky, autor částečně kompenzuje 

nedostatky srovnáním mezi „svislým“ a „vodorovným“ 2D modelem, aby získal rámci možností co nejlepší představu o šíření 

tepla v horninovém prostředí. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Jak teoretická tak praktická část je odborně zpracována a odráží se v ní znalosti nabyté vlastním studiem, studiem literatury 

i praktické zkušenosti získané v průběhu zpracování závěrečné práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je z hlediska formální a jazykové úrovně zpracována správně a celkově má přehlednou formu. Celá práce je 

napsána výstižně a čtivě.  Vstupní parametry i výsledky modelů jsou přehledně popsány. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor využil pro práci velké množství literatury, s velkým podílem zahraniční. Jednotlivé zdroje, na které se v práci odkazuje, 

jsou řádně označeny v souladu se zvyklostmi a normami citace. 
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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. 
Prezentované výsledky poskytují dostačenou představu o proveditelnosti a účinnosti aplikace geotermální energie 

v posuzovaných případech. V případně vyhřívání celé konstrukce mostu je z práce jasně patrné, že se jedná o neefektivní 

aplikaci geotermální energie. V ostatních případech jsou aplikace proveditelné. 

Pro ucelenější obraz by bylo zajímavé prezentovat i deformace a napětí vzniklá od teploty v horninovém prostředí. I přesto 

je celkový rozsah odvedené práce velký.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Závěrečná práce nejprve uceluje teoretické znalosti a příklady z praxe získané studiem literatury. Tyto získané 

vědomosti pak uplatňuje při numerickém modelování přenosu tepla v praktických aplikacích na vybrané 

inženýrské konstrukce. Celkově se jedná o ucelenou a přehlednou studii problematiky termo-aktivních konstrukcí. 

Dotazy:  

1) Je v použitém software GeoStudio úloha vedení tepla sdružená se statickou úlohou?  Je možný výpočet 

napětí a deformací vzniklých změnou teploty v jednotlivých fázích výpočtu? Pokud ano jsou úloha vedení 

tepla a statická úloha plně sdružené? 

2) Jaký in-situ experiment nebo zkoušky by autor navrhl pro ověření přesnosti numerického modelu 

navržených termo-aktivních konstrukcí pro dané geologické prostředí? Za předpokladu, aby byly zkoušky 

proveditelné v například rámci geologického průzkumu pro stavbu. 

3) Numerický model energetického tunelu obsahuje různá zjednodušení. Jak by se dal model upravit a 

rozšířit, aby dával přesnější výsledky při použití stejného software? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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