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Autor práce:  Josef Vrbický

Vedoucí práce: Ing. Dagmar Donaťáková

Popis práce: 

Student zpracoval konstrukčně stavební část projektu "

kopie katastrální mapy lokality s vyznačenou parcelou pro realizaci objektu požadovaného charakteru. 

Dalším podkladem byly požadavky územního plánu pro danou lokalitu a informace o geologickém stavu 

pozemku. 

Hodnocení práce studenta:

 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Celkové hodnocení a závěr

Student při zpracování bakalářské práce postupoval samostatně a systematicky. 

vynucenému časovému přerušení studia a následnému odložení odevzdání bakalářské práce, pracoval na 

jejím dokončení bez konzultací s vedoucí práce. 

jednotlivých odborných předmětech i samostudiem včetně získávání stavebně technických informací mimo 

rámec školy. Lze konstatovat, že student

zpracování zadaného problému, dále je rozvíjet, doplňovat a následně aplikovat při ř

v daném případě bakalářského projektu.

Grafická úroveň zpracování projektu je na 

současné platné normy, především v obl
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Hodnocení vedoucího bakalářské práce

ý dům 

Josef Vrbický 

Ing. Dagmar Donaťáková 

zpracoval konstrukčně stavební část projektu "Bytový dům". Podkladem pro zpracování 

kopie katastrální mapy lokality s vyznačenou parcelou pro realizaci objektu požadovaného charakteru. 

Dalším podkladem byly požadavky územního plánu pro danou lokalitu a informace o geologickém stavu 
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pracování řešeného tématu ☐ ☒ 

Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ 

jazyková úprava práce ☒ ☐ 

Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

ávěr: 

Student při zpracování bakalářské práce postupoval samostatně a systematicky. Vzhledem k

vynucenému časovému přerušení studia a následnému odložení odevzdání bakalářské práce, pracoval na 

vedoucí práce. Využíval poznatků získaných studiem řešené problematiky v 

tech i samostudiem včetně získávání stavebně technických informací mimo 

student prokázal schopnost čerpat potřebné teoretické znalosti pro 

zpracování zadaného problému, dále je rozvíjet, doplňovat a následně aplikovat při ř

ého projektu. Student zvládl práci v rámci požadovaného rozsahu. 

Grafická úroveň zpracování projektu je na dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval 

současné platné normy, především v oblasti zakreslování. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Podpis vedoucího práce       

1 / 1 

pro BSP SI, GK, ME 

 
 

řské práce 

". Podkladem pro zpracování mu byla 

kopie katastrální mapy lokality s vyznačenou parcelou pro realizaci objektu požadovaného charakteru. 

Dalším podkladem byly požadavky územního plánu pro danou lokalitu a informace o geologickém stavu 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

Vzhledem k okolnostmi 

vynucenému časovému přerušení studia a následnému odložení odevzdání bakalářské práce, pracoval na 

Využíval poznatků získaných studiem řešené problematiky v 

tech i samostudiem včetně získávání stavebně technických informací mimo 

prokázal schopnost čerpat potřebné teoretické znalosti pro 

zpracování zadaného problému, dále je rozvíjet, doplňovat a následně aplikovat při řešení zadaného úkolu, 

zvládl práci v rámci požadovaného rozsahu.  

dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval 


