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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 
 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, max. ½ stránky): 
 

Studentka pracovala na tématu z nabídky vedoucího práce.  Zabývala se projektem 
novostavby administrativní budovy, přičemž vycházela z hotové architektonické studie. Jejím 
cílem bylo navrhnout budovu tak, aby dosáhla co nejnižší energetické náročnosti budovy 
navzdory značně prosklené fasádě. 
Diplomantka se věnovala diplomové práci průběžně a snaživě. Splnit podmínky zadání se jí 
podařilo, i když původní záměry zvláště v oblasti hodnocení variant lehkého obvodového 
pláště byly ambicióznější. Při zpracování diplomové práce se nevyhnula občasným chybám a 
slepým uličkám. Byla nicméně vždy schopná reagovat a provést opravu či najít nové řešení. 
Ve výsledné práci nicméně i tak některé nedostatky vyplývající spíše z nepozornosti či 
nedostatku času na kontrolu zůstaly.  
Projektovou dokumentaci k budově zpracovala studentka v mírně proměnlivé kvalitě, ale v 
rozsahu splňujícím zadání. 
Jako nejkvalitnější část práce hodnotím detailní výpočty dvourozměrných teplotních polí v 
detailech lehkého obvodového pláště, kterých provedla poměrně velké množství. Navzdory 
určitým chybám si s touto dosti specializovanou částí práce poradila velmi době. 
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Diplomantka prokázala schopnost samostatně řešit inženýrské úkoly. 
 

 

 

III. Celkové hodnocení 

 
Jako vedoucí diplomové 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 diplomové práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
 
V Praze  dne  26.1.2022 
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