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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
Student Bc. Martin Mottl svým zájmem a přístupem k práci prokázal vynikající schopnost
samostatně a zodpovědně zpracovávat stavebně-technický průzkum historické budovy lázní
Johanna Schichta v Ústí nad Labem, včetně diagnostiky stavebních konstrukcí a následného
vyhodnocení a stanovení závěrů. Student zároveň prokázal vynikající schopnost samostatně
a zodpovědně řešit konstrukční, statické i stavebně-fyzikální problémy při navrhování
rekonstrukce zadané budovy (sanačních opatření vybraných konstrukcí) a vnímat je
v celkových souvislostech.
Výsledná diplomová práce je na vynikající (téměř profesionální) úrovni a je možné jí hodnotit
jako velmi vysoce kvalitní (A+). Předloženou práci doporučuji přihlásit do soutěže o nejlepší
diplomovou práci FSv v kategorii „Projektování budov“.
Student diplomovou práci od počátku zpracovával s velkým nasazením, strávil mnoho času
průzkumy v terénu. Celková odborná i grafická úroveň diplomové práce je na velmi vysoké
úrovni.
Student splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu.
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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 diplomové práce:
Doporučuji práci k obhajobě
Nedoporučuji práci k obhajobě

V Praze dne 15.1.2021

doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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