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Hodnocení (1 – 5) 
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší): 

 

1. Splnění požadavků zadání:  1  
    

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce:  1  
    

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů:  1  
    

4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení:  1  
    

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce:  2  
    

6. Formální a jazyková úroveň práce:  1  
    

7. Přehlednost a členění práce:  2  
    

8. Odborná úroveň práce:  1  
    

9. Závěry práce a jejich formulace:  1  
    

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F):  A  

slovně: Výborně  
    

 
Stručné souhrnné zhodnocení práce (povinné): 

Diplomant splnil zadání, v práci využil širokou škálu odborných zdrojů, které řádně ocitoval. 
Řazení kapitol je logické a přehledné. Přestože práce rozsahově překračuje doporučený rozsah, lze 
považovat rozsah diplomové práce vzhledem k důležitosti a užitečnosti uvedených informací za 
opodstatněný. Velmi oceňuji, že diplomovou práci zpracoval jako student kombinované formy 
studia FEL ČVUT při svém zaměstnání, které jej časově vytěžovalo. 
Diplomant prokázal velmi dobrou odbornou znalost řešené problematiky, uplatnil při psaní 
diplomové práce poznatky z praxe a jím vytvořenými výkresy dokumentoval jeho znalost práce se 
softwarem AutoCAD. Diplomant komunikoval s vedoucím práce přiměřeně, většina konzultací byla 
vzhledem k pandemické situaci nemoci Covid 19 dálkovým přístupem.  
Poznatky, které jsou uvedeny v diplomové práce, lze využít velmi dobře v praxi při zpracování 
skutečné projektové dokumentace. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou „A“ – výborně. 
 
 
Datum: 10. 06. 2021    Podpis: 



 

Poznámky: 
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení. 
2) Pro celkové hodnocení (bod 10) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT 

v Praze tuto stupnici:  

 výborně   velmi dobře   dobře   uspokojivě   dostatečně   nedostatečně  

A B C D E F 
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