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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 

 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, max. ½ stránky): 
 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technický průzkum Jindřichova dvora 
v lázních Kyselka a návrh sanačních opatření vybraných poruch. Studentka si objekt sama 
vytipovala, kontaktovala majitele a zajistila si přístup do objektu. 
 
Důležitou částí práce je podrobně zpracovaný vizuální stavebně technický průzkum objektu, 
zjištěné vady a poruchy jsou popsány a analyzovány a vše je doplněno o rozsáhlou 
fotodokumentaci. Na základě opakované prohlídky stavby, dílčího doměření a předané 
původní dokumentace byla zpracovány výkresy stávajícího stavu včetně barevného 
zakreslení zjištěných poruch.  
 
Práce se soustředí na návrh vlhkostních sanačních metod, proto je součástí práce rešerše 
používaných sanačních metod, jejich zhodnocení a popis vlivu vlhkosti na stavební materiály 
a jejich vlastnosti. Dále je součástí práce statické posouzení vybraných konstrukčních prvků.  
Na základě všech zjištěných informací, zmapování stávajícího stavu objektu a s přihlédnutím 
k jeho historické hodnotě jsou v závěru práce navržena vhodná sanační opatření. 



Verze 1.01 
2 

Studentka práci pravidelně konzultovala, sama si dohledávala nové informace, které 
dokázala, že umí použít a aplikovat na řešené problémy. Objekt se nachází v blízkosti 
studentčiny chaty, měla tedy možnost sledovat jeho postupné chátrání v posledních letech, a 
přání obnovit a zachovat objekt Jindřichova dvora se odrazilo při výběru tématu bakalářské 
práce, a i v jejím aktivním přístupu při zpracování této práce.   
 
 

 
 
 

III. Celkové hodnocení 
 

Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím předloženou práci známkou: 
 

A 
…………………. 

 
 
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 bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
 
V ……………….. dne  …………………… 

 
 
 
 
         Vedoucí bakalářské práce 
  


