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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Porovnání hydroizolačních systémů plochých střech 
Jméno autora: Barbora Hyťhová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Ing. Adam Konvalinka 
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 splněno ve všech bodech.  
 

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. 
Studentka vždy dodržela stanovené termíny. Práce byla konzultována dle domluvy. Rozsáhlá rešerše a praktická část práce 
dokazuje schopnost samostatnosti v řešení dané problematiky. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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. 
Téma této bakalářské práce je aktuální. Odbornost a řešení dané problematiky přesahuje rámec bakalářské práce.  

 
Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je srozumitelná, vše je dostatečně vysvětleno a popsáno v textu. Formální a jazyková úroveň je naprosto dostačující. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Studentka využila dostatek zdrojů a literatury k pochopení problematiky a možnosti řešení. Citační etika a 
bibliografické citace jsou v pořádku, dle zvyklostí bakalářské práce. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Bez komentáře. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka ve své práci velmi obsáhle a detailně zpracovala možnosti využití plochých střech. Teoretická část je 
kvalitou na úrovni diplomové práce. Jednotlivé typy a možnosti řešení plochých střech jsou velmi přesně popsány a 
porovnány. Ve vlastní praktické části se studentka pokusila porovnat jednotlivé varianty hydroizolace. Porovnání 
provedla jak sama, tak pomocí názorů expertů z praxe. To celému porovnání dává mnohem větší váhu. Výsledky 
práce díky tomu nejsou jen slabá čísla, ale opírají se letité zkušenosti odborníků. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2017     Podpis: 


