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Fakufta/üstav: Fakulta stavebnI (FSv)
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Oponent práce: Ing. Petr Vávra, Ph.D.
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II. HODNOCENI JEDNOTLIV’iCH KRITERI1

ZadãnI
Hodnocen! nãroinosti zadãnIzávêreëné práce.
Diplomová práce reI provádëcI projekt vëtrãnI koly spolenë s pidruenfri prostory kuchynë, jidelny, tëlocviny a
knihovny.

prümërnë nároné

ZvoIen’ postup IeenI správn
Posudte, zda student zvoIil spravn postup nebo metody feenI.
Bez pipomInek.

Odborná üroveñ A - vbornë
Posudte Uroveñ odbotnosti zãvëreëné pröce, vyu2it! znalostI ziskanch studiem a z odborné literatury, vyuiitIpodkladâ.
Posudte té2 schopnost studenta vnImat ieenou problematiku v .irfch souvislostech a apilkovat inenrsk9 plistup pii
reseni
Bez pipomInek.

DaRI komentáe a hodnocenI
Vlote komentá (nepovinné hodnocenI).

UI. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KIASIFIKACE

Shrñte aspekty závëreiné prãce, které nejvIce ovlivnily Vase celkové hodnoceni Uved’te pt7padné otázky, které by
mel student zodpovédét pfl obhajobé zãvérené práce peed komisI.

SplnénI zadénI spinéno
Posudte, zda pfedlo2enã zdvêrec!nö prãce splñuje zadOn!. V komentãfl pflpadnë uvedte body zadáni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce aproti zaddni rozifena.
ZadãnI bylo splnëno. Bez pipominek.

FormãlnI a jazykovã üroveñ, srozumitelnost prãce A - vbornë
Posudte sprävnost poulivãnIformólnIch zapisO obsaench v prãci Posud’te typografickou a jazykovou stránku práce a jeji
celkovou srozumitelnost
Bez pipomInek.

V’bër zdrojü, korektnost citacI A - vyborné
Vyjãdiéte se k aktivitë studenta pfl ziskãvãni a vyu2ivdnIstudijnkh materidlü k eenIzãvérené prãce. Posudte vbër
pramenO. OvEfte, zda nedo.lo k poruen! citacnI etiky a zda jsou bibliograficke citace üplné a v souladu s citaãnImi
zvyklostmi.
Bez pipomInek.
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POSUDEK OPONENTA
I zAVERENEPRAcE

Studentka prokázala dobrou orientaci v problematice vétránIkoInIch prostor, jejI nãvrh vëtrãnI celého areálu
koIy splñuje poladované podmInky pro vnitnI prostiedI tëchto prostor. Ceiou diplomovou prãci hodnotIm velmi
kladnë z pohledujejIho rozsahu, vetneformalnIho zpracovãnI.

Otázkal: Jak typ vyüstekjste pou1lla v prostoru téIocviny a proc? Doporuila byste ijin9 vhodn typ pro tento
prostor?
Otózka2: fake znãte typyfan-coiovchjednotek? Jak typ byste doporuclla poufIt v pFlpadé pofadavku na chiazenI
do prostorO ueben a proë.

PedIoenou závèrenou práci hodnotIm kIasifikanIm stupnëm A - vbornë.
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