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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stanovení podkladů a souboru činností nutných vypracovat či změnit na 
stávajícím fiktivním objektu k získání certifikace budovy dle BREEM In-Use 
International 2015 

Jméno autora: Ondřej Franek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Technologie staveb 
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Zadání bakalářské práce bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student pravidelně konzultoval, zajímal se o danou problematiku 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Student postupoval při zpracování zadání přiměřeně odbornosti včetně aplikace znalostí z dosavadního studia. Požil 
potřebnou literaturu pro zvolené téma bakalářské práce., které využil ve své práci. Student zpracování bakalářské práce 
potvrdil vnímání řešené problematiky v širších souvislostech. Aplikoval při zpracování inženýrský přístup. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Bakalářská práce je po formální stránce v pořádku a je srozumitelná. Jazykově, by bylo vhodné, provést překlad odborných 
označení do angličtiny i při zachování originálního textu, protože je práce v češtině. Ale není to na závadu 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku. 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Student byl v této otázce samostatný a aktivní. Citace jsou provedeny. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Student pravidelně konzultoval a danou problematiku se zajímal. Ve vyšším stupni studia by chtěl již od jeho 
počátku danou problematiku zpracovávat dle zvoleného tématu (zadání) do finální diplomové práce. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 21.6.2016     Podpis: 


