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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání práce je průměrně náročné a odpovídá úrovni bakalářské práce.

Splnění zadání

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.
Autor si v úvodu stanovuje cíle, které v závěru přehledně objasňuje.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup řešení stavebně technologického projektu je v pořádku. V závěru práce je provedena analýza dvou modelů výstavby.

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
Autor správně využívá znalosti a zkušenosti získané během studia či odborné praxe.

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
Práce je členěná na jednotlivé kapitoly. Které se na sebe navzájem odkazují a tím ztrácí na přehlednosti.

Výběr zdrojů, korektnost citací

B - velmi dobře

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.
Citace a odkazy jsou v pořádku. Většina zdrojů pro práci pochází přímo z praxe.

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
1. Ve své práci zmiňujete výměnu štěrbinových odtokových žlabů. Uveďte jaké jsou možnosti využití srážkové
vody z odstavných ploch a ploch střech.
2. Ve své práci uvádíte požadavek na požární odolnost konstrukce REI 180 DP1.Vysvětlete co jednotlivé
zkratky znamenají a uveďte další možnosti požární ochrany konstrukcí.
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3. Podrobně popište postupový diagram
4. V části 8. Bakalářské práce mimo jiné zmiňujete nutnost provedení zimních opatření. Uveďte konkrétní
postup ochrany hrubé stavby.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 11.6.2017

Podpis:
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