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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.
Zdání práce patří mezi průměrně náročná témata. Práce má jasně stanovený cíl, který je v souladu se zadáním práce. Zadání
práce je splněno, práce splnila cíl.

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.
Diplomantka pracovala aktivně a systematicky. Diplomovou práci pravidelně konzultovala. Při zpracování projevila
schopnost samostatné tvůrčí práce, aktivně vyhledávala zdroje a informace nutné ke zpracování DP.

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.
Diplomová práce má logickou strukturu, která směřuje k naplnění cíle práce. Autorka nejprve rozebírá stávající stav
posuzovaného objektu a shrnuje již proběhlé rekonstrukce. Přínosnou je část, ve které jsou navrhovány varianty
rekonstrukce tak, aby respektovaly možnosti vlastníků objektu. Pro navrhované varianty je zpracován orientační rozpočet.
Součástí práce je i návrh možností financování. Drobné terminologické nepřesnosti.

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 splňuje formální požadavky. Jazyková úroveň práce je dobrá, práce obsahuje minimum překlepů a chyb. Stylistická
úroveň je odpovídající danému stupni studia. Drobné typografické nedostatky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

C - 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.
Diplomová práce využívá přiměřené a relevantní zdroje nezbytné pro splnění cíle práce. Využité zdroje jsou v práci vhodně
odkazovány, číselnými odkazy v závorkách. Seznam bibliografických záznamů vykazuje formální nedostatky.

Další komentáře a hodnocení
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Práce má logickou strukturu a jasně formulovaný cíl. Práce splňuje zadání. Diplomantka pracovala aktivně
a vhodně využila znalosti získané studiem. Při zpracování práce projevila schopnost vnímat problematiku v širších
souvislostech. Formální, jazyková a stylistická úroveň práce jsou na dobré úrovni. Diplomantka prokázala
schopnost orientace v zadané problematice. Práci doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě.
V práci navrhujete založení fondu oprav. Do současné doby vlastníci žádný podobný fond neměli? Jak byly hrazeny
náklady na odstranění náhlých havárií?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 24.6.2017

Podpis:
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