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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): 
 

Diplomant řešil práci v souladu s dohodnutým postupem, stanovené cíle splnil beze zbytku. 
Pracoval se zájmem, velmi pilně a zodpovědně. Konzultoval pravidelně a velmi často. Na 
základě průběžných výsledků práce přicházel s vlastními návrhy na řešení dílčích problémů a 
další postup práce. Své názory byl schopen v diskusi obhájit. Jeho přístup považuji za 
vzorový. Řešení diplomové práce bylo skutečnou spolupráci diplomanta a vedoucího. 
  
Diplomant zpracoval rozsáhlou výpočtovou studii tzv. předsazené montáže oken 
podpořenou solidní rešeršní prací. Sledoval vliv způsobu zabudování oken na lineární činitel 
prostupu tepla a nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. Navrhl koncept studie, sestavil 
podrobné výpočtové modely v pokročilém softwaru pro výpočet 2D teplotních polí. Při 
analýze výsledků šel do hloubky a vždy sledoval jejich využitelnost v praxi. Výstupy 
diplomové práce skutečně mají praktický význam. Výsledky výpočtů je možné přímo použít 
jako vstupy do některých stavebně energetických výpočtů nebo mohou sloužit jako podklad 
pro rozhodování  při projektování. Softwarový nástroj pro odhad finančních úspor při použití 
tzv. předsazené montáže, navržený diplomantem, úspěšně používá při zpracování zakázek 
společnost zabývající se výrobou a montáží oken. 
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Diplomová práce je logicky rozčleněna a zpracována přehledně. Grafická i jazyková stránka je 
podle mě bezvadná. 
 
Diplomant prokázal schopnost samostatně řešit zadané problémy inženýrskými metodami. 
Domnívám se, že odevzdaná práce svou kvalitou převyšuje průměr. 
 

 
III. Celkové hodnocení 

 
Jako vedoucí diplomové práce hodnotím předloženou práci známkou: 

 

A 
…………………. 

 
 
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  2.2.2019 

 
 
 
 

        Jiří Novák   
  

Vedoucí diplomové práce   


