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I. Kritéria hodnocení 

 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

       

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 

 
Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky): 

 

Student splnil upravené zadání bakalářské práce. 

Nastudoval problematiku měření průvzdušnosti staveb, včetně různých metod měření,      

a vyhodnocování vzduchotěsnosti staveb. 

Teoretická část práce je zpracovaná za pomoci odborné literatury vydané v delším 

časovém rozsahu, proto některé převzaté značky veličin již dle dnes platných norem nejsou 

aktuální. 

V praktické části  student provedl  přípravu objektu na měření a zvládl obsluhu zařízení     

na měření průvzdušnosti staveb. Dále samostatně uskutečnil určitý počet měření               

na vybraném objektu při dotěsňování předem určených stavebních konstrukcí. V závěru 

vyhodnotil vliv stanovených prvků na celkovou vzduchotěsnost stavby.  
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Po vyhodnocení, že netěsnosti ve vybraných konstrukcích tvoří jenom cca 20% celkové 

netěsnosti domu, mohl pokračovat v identifikaci dalších výrazných netěsností, které 

pravděpodobně mají významnější vliv na energetickou bilanci měřeného objektu než 

netěsnosti vyhodnocené. 

 

 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole): 

Prodiskutovat způsob přípravy budovy pro měření, zejména důvody, proč byly utěsňovány 

dveře do sklepa a na půdu. 

Zaměřit se na další, v práci nekvantifikované, netěsnosti stavby. 

 

 

 

 

 

VI. Celkové hodnocení 

 
Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou: 

 

 

C 
 
 
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:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Jihlavě dne  18.6.2020 
 
 
         Oponent bakalářské práce

   


