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I. Kritéria hodnocení 

 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce X       

Odborná úroveň práce X       

Vhodnost použitých metod X       

Formální a grafická úroveň práce X       

Srozumitelnost práce X       

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

X       

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. Připomínky k práci 

 
Bakalářská práce se zabývá tepelnětechnickým posouzením detailů systému Steico ve formě katalogu. Je 
hodnocen teplotní faktor, lineární činitel prostupu tepla, zkondenzované množství vodní páry, teplotní 
a vlhkostní pole. Hodnocením posledního parametru se odlišuje od obdobných katalogů detailů.  
Práce je přehledná a graficky čistě zpracovaná, množstvím detailů poměrně rozsáhlá, obsahově splňuje zadání. 
Téma je vhodné, a z výsledků výpočtů vyplývá, že i potřebné, neboť některé z detailů jsou nevyhovující 
tepelnětechnickým požadavkům pro běžné návrhové parametry prostředí. Použití systémových detailů 
poskytnutých prodejcem dřevovláknitých izolačních materiálů vyhovující výsledek nezaručuje, což si projektanti 
často neuvědomují. 
Pro nevyhovující detaily je v práci proveden a posouzen návrh opatření.  
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III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující: 
Uvádí výrobce systému Steico obdobné hodnoty řešených parametrů? Je běžně uvažovaná přirážka na vliv 
tepelných vazeb 0,02 W/m2K na straně bezpečnosti? Doporučujete tuto hodnotu na základě provedených 
výpočtů upravit a jak? 
 

 

VI. Celkové hodnocení 

 
Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou: 

 

 

výborně 
 

 
Používaná stupnice hodnocení: 

 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 

 

V. Závěr 

 
Na základě výše uvedeného jako oponent předložené bakalářské práce:  
 

X Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Praze dne 9.6.2019 

 
 
 
         Ing. Kateřina Volšíková, Ph.D.

   


