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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 

 

Původní záměr (měření vzduchotěsnosti v laboratoři) musel být změněn v důsledku 
restriktivních opatření proti šíření  pandemie Covid-19. V této souvislosti došlo k časovým 
prodlevám, které se negativně podepsaly na rozsahu a výsledné kvalitě práce. Na upřesnění 
postupu práce, vlastní měření, rozbor výsledků a konzultace nezbyl dostatek času. 
 
Pomineme-li určité období po přerušení kontaktní výuky, kdy aktivně nekonzultoval, 
pracoval student zodpovědně a svědomitě. Časovou ztrátu se následně snažil dohnat.  
 
Student samostatně nastudoval problematiku vzduchotěsnosti budov v souvislostech. 
Nastudoval rovněž teorii měření vzduchotěsnosti budov a stavebních dílců včetně základních 
principů stanovení nejistoty měření. Samotné měření dobře zvládl. Detekce netěsností, 
domnívám se, proběhla spíše povrchně. Bylo by rovněž žádoucí ověřit vzduchotěsnost 
většího počtu netěsných prvků. Způsob interpretace výsledků odpovídá úrovni bakalářské 
práce, avšak při analýze a formulaci závěrů mohl jít student do větší hloubky.  
 
Přesto se domnívám, že cíle práce byly naplněny a student dostatečně prokázal schopnost 
samostatně řešit technické problémy. 
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III. Celkové hodnocení 
 

Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím předloženou práci známkou: 
 

 
C (dobře) 

 
 
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 Dobřichovicích dne  3.6.2020 

 
 
 
 
         Vedoucí bakalářské práce 
   


