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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): 
 

Cílem práce bylo se seznámit s projektem, průběhem jeho realizace a identifikovat případné 
vady a nedostatky v provádění. Student během tří měsíců opakovaně navštěvoval vybranou 
stavbu a hovořil se stavbyvedoucím. Student na začátku nastudoval doporučenou literaturu, 
díky jíž získal představu o tom, na co se na stavbě zaměřit.  
 
Během zpracování BP pořídil rozsáhlou fotodokumentaci, ze které byly do práce vybrány 
převážně takové fotografie, na nichž lze vidět chyby provádění. Chyba provádění na vybrané 
fotografii je vždy výstižně popsána, je popsán správný postup, příp. řešení a vysvětleno, proč 
je důležité postup/řešení dodržet.  
 
Část BP týkající se zařízení staveniště, BOZP apod. student konzultoval s odborníkem 
z katedry K122. Mimi jiné mu bylo doporučeno nastudovat příslušné vyhlášky a normy 
týkající se příslušné problematiky, což učinil a odkazuje se na ně v textu své BP.  
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Student se ke zpracování BP práce postavil velmi zodpovědně již od zadání, pravidelně 
konzultoval, sám si vybral stavbu a zařídil si na ni přístup, včetně zapůjčení projektové 
dokumentace.  
 
 

III. Celkové hodnocení 

 
Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím předloženou práci známkou: 

 

 

A výborně 
 
 
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 Praze dne 20.6.2017 

 
 
 
 
         Vedoucí bakalářské práce 
  


