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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): 
 

Student Jan Jiroušek zpracovával jako téma bakalářské práce porovnání projektové 
dokumentace s realizací na stavbě na příkladu stavby Obytného souboru na Vackově. Náplň 
bakalářské práce je specifická pro obor R – Příprava a realizace staveb.  
 Úkolem studenta bylo vytipovat v projektové dokumentaci klíčové konstrukční detaily 
a klíčová technologicky náročná místa, zdokumentovat jejich reálné provedené na stavbě a 
zhodnotit, zda byla realizována v souladu s dokumentací, či s odchylkami a zároveň 
vyhodnotit zda provedené odchylky významným způsobem mění původně požadované 
vlastnosti konstrukcí.  
 Student pracoval pro celou dobu zpracování bakalářské práce samostatně a bez 
větších zaváhání. Prokázal orientaci v předložení projektové dokumentaci a dokázal vytipovat 
klíčové stavební detaily. Zároveň způsob, jakým porovnával a hodnotil reálné provedení 
s předloženou dokumentaci, prokazoval orientaci v problému.  

Výslednou práci předloženou k obhajobě považuji pro další profesní růst za 
přínosnou. Z hlediska vedoucího práce je průběh jejího zpracování hodnocen jako výborný a 
práce je doporučena k obhajobě.  
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III. Celkové hodnocení 

 
Jako vedoucí diplomové 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 21. 6. 2017 

 
 
 
 
         Vedoucí bakalářské práce 
  


