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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce a dostavba historického objektu v Pelhřimově 
Jméno autora: Marek Machač 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Běla Stibůrková, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební (FSv)  

 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
 

Zadání bakalářské práce bylo bezezbytku splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Student Machač svoji práci vytvářel zcela samostatně a velmi aktivně. Vysoce hodnotím zejména obstarání veškeré 
dostupné literatury, dřívějších projekčních záměrů, mnoha prohlídek objektu samotného včetně informací od pamětníků. 
Práci doplnil obsáhlou fotodokumentací a kvalitním měřením vlhkosti zdiva z odebraných vzorků. Konzultoval pravidelně, 
věcně a jasně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Autor zodpovědně prostudoval doporučenou literaturu, což je v případě rekonstrukcí velmi důležité. Řešení si uvědomoval 
v celé šíři s návazností na ostatní profese. Uplatnil inženýrský přístup v řešení a návrzích rekonstrukce. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
 
Práce je velmi srozumitelně řazena, dokládá stávající i historický stav, výsledky průzkumů a nové návrhy, včetně prací 
bouracích. Kvalitně je vypracována část textová a obrázková, která dopodrobna informuje o stavu a záměru s objektem. 
Jazyková stránka je bez připomínek, citace také. Grafické zpracování je na výborné úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Student jasně uvádí v textové části případné citace, či výňatky ze studované literatury. Aktivita při získávání informací o 
objektu, ale i o možnostech řešení byla příkladná.  

 

Další komentáře a hodnocení 
 

 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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O této bakalářské práci se dá s jistou dávkou nadsázky mluvit, jako o „vymazlené“.  

Návrh nových bytů, řešení nebytových prostor, s ohledem na dnešní využití, atd.  

O vlastním přístupu k problematice svědčí i dvě varianty pohledů na rekonstruovaný objekt . 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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