
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Garance udržitelnosti staveb v areálech 
Jméno autora: Bc. Adam Arlt 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Odpovědné osoby zatím dostatečně nevnímají rizika vyplývající z hrozících případů disfunkce ucelené technické obsluhy sídel 
a areálů v nich se nacházejících. 
 

Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Případné další rozpracování problematiky by vyžadovalo další adekvátní podklady, které zatím nemají správci areálů 
k dispozici.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Svou DP se snažil zpracovat s max. nasazením (pozitivně lze hodnotit též již jeho odborné aktivity před zahájením zpracování 
DP).  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Náročnost zadání ve vazbě na stav praxe v tomto úseku problematiky vyžaduje vyšší, než normální pracovní nasazení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Dnešní situace praxe i úroveň technických a dalších podkladů působí často kontraproduktivně. To přináší i rizika pro 
zpracovatele DP tohoto typu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů informací je adekvátní včetně korektnosti citací. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). DP vykazuje svými výsledky přidanou hodnotu tím, že identifikuje aktuální 
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problémy veřejného prostoru sídel a areálů z hlediska udržitelnosti ve vazbě na zhoršující se podmínky pro havarijní zásahy, 
obnovu, kompletaci a modernizaci inženýrských sítí a technické infrastruktury a nabízí jejich řešení prostřednictvím užití 
moderních technologií jejich realizace.    

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.    
Za důležité považuji, že výsledky  hodnocené DP mj. prokazují připravenost jejího řešitele na aktuální úkoly praxe.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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