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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici 
Jméno autora: Kateřina Baškovská 
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 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Zadané téma bakalářské práce studentka splnila. Zadání ve formě neúplné a nedostatečné stavební dokumentace si přinesla 
sama, sama také proto musela objekt zaměřit. Téma práce je aktuální, obec zvažuje rekonstrukci tohoto objektu. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Autorka je schopna samostatné práce, k zadání přistupovala zodpovědně a svědomitě, také proto, že výsledek bude jedním z 
podkladů pro rozhodování obce. Velmi dobře si studentka uvědomuje i širší souvislosti celé akce, cenu, možnosti využití, atd.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Vzhledem k řečeném výše, byla někdy studentka vázána možnostmi volby řešení vzhledem k možnostem investora a 
památkového dohledu. Je dobře, že se snažila o maximální využití potenciálu objektu, hodnotím dobře návrh zastřešení 
vnitřního dvora, zachování kinosálu, ale s možností multifunkce, využití půdních prostor pro víceúčelové možnosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
 
Předložená bakalářská práce je přehledně řazena, s korektními citacemi v textových oddílech, graficky na vysoké úrovni. 
Osobně postrádám větší prokótovanost stavebních výkresů, obzvláště pak ve výkresech navrhovaného stavu, kde již není 
možnost doměření. 

 

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 uplatnila znalosti nabyté studiem, vhodně použila doporučenou literaturu, kterou aktivně vyhledávala. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka Baškovská se se zájmem věnovala práci. Poctivě několikrát vlastní objekt navštívila, a to i s rizikem 
úrazu, viz. foto. Snažila se o reálnou možnost využití velmi zchátralého objektu, ale vzhledem k historicky 
významnému umístění v centru obce si byla vědom toho, že záchrana starého, byť né památkáři sledovaného  

Stavení bybylo pro obec přínosem. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.6.2017     Podpis: 


