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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): 
 

 

Studentka pracovala na tématu z nabídky vedoucího práce. Vyhodnocovala tepelně vlhkostní 
chování detailů z katalogu stavebního systému Steico, který se jí podařilo získat včetně 
detailních výkresů. Ty pak zpracovala v grafickém preprocesoru Meshgen a následně načetla 
do programu Area, v němž vypočetla dvourozměrná teplotní a vlhkostní pole. Výsledky z 
tohoto výpočtu pak porovnávala s požadavky ČSN 730540-2.  
Celkově tímto způsobem vyhodnotila několik desítek detailů, vytvořila pro ně přehledné 
katalogové listy a identifikovala detaily, které nesplňují normové požadavky. Pro takové 
detaily pak navrhla technicky možné úpravy a prokázala, že jsou z hlediska normových 
požadavků vyhovující. 
Podobně komplexní přístup vyžaduje znalosti přesahující bakalářskou úroveň studia (nejsou 
součástí výuky), takže studentka byla nucena nejprve detailně prostudovat potřebné normy 
a poté se i naučit práci s programy. Její aktivní přístup v tomto směru hodnotím velmi 
vysoko. 
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Po celou dobu pracovala studentka velmi samostatně a iniciativně a přiměřeně využívala 
konzultací s vedoucím práce. Práce má rozsah odpovídající zadání.  
Studentka prokázala schopnost samostatně řešit úkoly na úrovni bakaláře. 
 

 

 

III. Celkové hodnocení 

 
Jako vedoucí diplomové práce hodnotím předloženou práci známkou: 

 

 

A (výborně) 
 
 
 
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 bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
 
V Praze  dne  1.6.2019 

 
 
 
 
 
         Vedoucí bakalářské práce 
  
 
 
 


