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II. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERII

ZadánI prümërnë nároné
HodnacenI nóraEnosti zaddnIzóvërelné práce.
Diplomová práce se zab’vá energetickm hodnocenIm 2 budov, kdyjsou porovnávány 2 základnI metodikyvpotO ye
vpoetnIch nástrojIch. Dale se prbce zabvã celm základnIm tématem energetické certifikace budov.

SplnënI zadánI splnëno
Pasude, zda pfedlo2end zdvèrenó prëce spiñuje zadánI. V kamentáfl plIpadnè uvedte body zadáni které nebyly zcela
spinény, neba zda je próce apratizadónIrozIFena.
ZadánI bylo splnéno. Bez pflpommnek.

ZvoIen’ postup eenI správn’
Pasudte, ida student zvolil správn pastup nebo metody feenI.
Bez pipomInek.

Odbornã üroveñ A - v’bornë
Pasud’te üraveñ odbornosti zdvére&é prdce, vyuiitIznalastI zIskanch studiem a z odborné literatury, vyuiitIpodkladâ.
Pasude té schapnast studenta vnImat feenau problematiku v irIch souvislostech a apliko vat inen?rski plfstup p11
reseni
Bez pipomInek.

FormálnI a jazyková üroveñ, srozumitelnost prãce A - vbornë
Pasude sprdvnast pouiIvónIfarmdlnIch zapisCi absaien’ch v práci. Pasude typagrafickau a jazykavau strdnku práce a Jeff
celkavau srazumitelnast
Bez pflpomInek.

Vbèr zdrojii, korektnost citacI A - vbornë
Vyjddfete se k aktivitè studenta p11 zIskóvbnf a vyufvdnIstuthjnIch materiálé k 1eenIzávèrené práce. Pasude vbër
pram enâ. Ovéfte, zda nedaIa k paru.enI citanI etiky a zda jsau bib/iagrafické citace óplné a v sauladu s citacnImi
zvyklostmi.
Bez pipaminek.

DaII komentáft a hodnocenI
Vlote komentá (nepavinne hadnocenI).

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrñte aspekty zóvërené próce, které nejvIce ovlivnh/y Vae celkové hodnocenC Uvede plfpadné otãzky, které by
mel student zodpovédét p11 obhajobè zóvërelné próce pled komisI.
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Studentka prokózala dobrou orientaci v problematice energetické hodnocenI budovy z pohledu vpoetnIch
metodik pomocI dvou programâ Energie a PHPP na dvou konkrétnIch pIikladech budov. Dole se vënovala studli na
téma certifikace budov.
Celou diplomovou prOd hodnotIm ye/mi kladnë z pohledu jejIho rozsahu, w!etnèformOlnIho zpracovOnI.

OtOzkal: iak ideOlnIzdroj tepla byste pouila do nIzkoenergetického rodinného domu s ohledem nejen no
provozni, ale i investinI nOklody?
OtOzko2: iakou z certifikacI budov byste doporullo pro novou administrotivnI budovu a proe?

PedIoenou závërenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - v’bornë.
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