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Bakalářská práce Elišky Uheríkové byla zpracována jako projekt rodinného domu. Bylo 
vybráno zajímavé, neobvyklé a v rozsahu bakalářské práce poměrně náročné technické řešení. 
Volba náročnějšího projektu odpovídá zájmu a odborné úrovni studentky. Jedná se o 
inteligentní, cílevědomou a pracovitou studentku, velmi motivovanou pro studium. Vážila 
jsem si toho, že se ke mně taková studentka přihlásila a vybrala si mne jako vedoucí své 
bakalářské práce. Snažila jsem se jí věnovat na základě svých odborných i pedagogických 
zkušeností a způsobem, jakým jsem se doposud věnovala všem svým studentům.  

S politováním však musím uvést, že Eliška Uheríková v průběhu května 2014 požádala o 
změnu vedoucího své bakalářské práce. Od té doby jsem neměla možnost práci konzultovat a 
opravovat. Z toho důvodu nemohu do svého posudku zahrnout své vyjádření o odborné 
úrovni této bakalářské práce. Mohu jen konstatovat, že se v předložené práci vyskytují 
poměrně zásadní chyby, na které byla studentka při dřívějších konzultacích upozorněna. I přes 
očividnou snahu studentky některé vytknuté chyby opravit, zůstalo technické řešení projektu 
nedokončené a řádně nezkompletované.  

Je však nutné ocenit, že studentka navrhla svůj projekt včetně studií dispozičního řešení i 
celkového výtvarného návrhu stavby. V této části projektu pracovala Eliška zcela samostatně, 
se zájmem a velkým pracovním nasazením. Elišce zcela jistě nechybí tvůrčí schopnosti a 
výtvarný talent, což také potvrzuje její zájem o studium architektury v rámci magisterského 
studia. Z toho důvodu bych svým posudkem v žádném případě nechtěla studentce znechutit 
její touhu po vzdělání. Jsem přesvědčená, že chyby v projektu nejsou způsobeny nedbalostí, 
ale pouhou nezkušeností se doposud zorientovat v technickém řešení složitějších stavebních 
konstrukcí, které zvolený projekt předpokládá.  

V rámci celkového hodnocení je nutné poznamenat, že se jedná o studentku zodpovědnou a 
svědomitou, která část svého bakalářského studia strávila na zahraničních univerzitách. To je 
potřeba také vzít v úvahu a zohlednit, že způsob a rozsah odborné výuky i požadavky na 
zpracování projektů mohly být v zahraničí zcela odlišné od toho, co bylo v rámci zpracování 
bakalářské práce vyžadováno. I toto možná mohlo mít vliv na výše uvedené skutečnosti. Tak, 
jak jsem měla možnost poznat výsledky studia Elišky Uheríkové, mohu konstatovat, že tato 
studentka má předpoklady pro absolvování bakalářského studia a pro další odborné 
vzdělávání.  

Na základě uvedených důvodů si dovoluji hodnotit přístup studentky Elišky Uheríkové 
ke zpracování své bakalářské práce kladně a doporučit tuto práci k obhajobě 

 
Hodnocení bakalářské práce - klasifikační stupeň ECTS:  C/2 

 
 

 
V Brně 9. 6. 2014                             Jitka Mohelníková 

Poznámka: Kopie tohoto posudku byla zaslána na vědomí vedoucímu Ústavu pozemního stavitelství, Fakulty stavební VUT v Brně. 
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Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně,  
Ústav pozemního stavitelství 

Klasifika ční stupnice 
Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 



REVIEW   OF   THE   BACHELOR   THESIS - PROJECT   CONSULTANT  
 

Bachelor thesis - project:   H o u s e 

Student:  E l i š k a    U h e r í k o v á 
 

Consultant: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

Bachelor thesis by Eliška Uheríková was competed as a project of a residential house. An 
interesting, unusual and in the scope of the undergraduate level relatively difficult technical 
solution was selected. The selection of more complicated project reflects professional interest 
of the student. Eliška Uheríková is intelligent, goal-directed, diligent and self-motivated 
student. I was pleased to be invited as the bachelor project consultant. I made efforts to 
consult her project on basis of my professional and educational experiences and in way I used 
to consult projects of all my students.     

Unfortunately, it is my duty to confess that Eliška Uheríková officially requested to be 
allocated to a different consultant in May 2014. Since this time I was not allowed to consult 
and correct her project. It means I am not able to conclude my review of the bachelor project 
technical level. I could only state that there are substantial mistakes and deficiencies in the 
project. These mistakes were noted and alerted during my consultations. In spite of the 
student′s effort to correct some of them the submitted bachelor project technical solution is 
unfinished and incomplete.  

On the other hand it is valuable that the student′s project includes drawings of the building 
disposition and architectural concept of the house. Eliška completed the studies responsibly 
with interest and enthusiasm. She is creative and talented student who is highly motivated to 
study architecture in Master level study. For this reason I do not intend to disgust her study 
interest in any way. I am confirmed myself that the project deficiencies are not caused due to 
negligence but they are consequences of the student′s inexperience in technical solution of 
more complicated building constructions of the selected project.  

It is necessary to point out that Eliška is very responsible and conscientious student. She spent 
a part of her undergraduate bachelor study abroad at foreign universities. This fact needs to be 
positively considered. Maybe the professional training and ways of student project creation 
were there slightly different compared to this academic year consultations and requirements 
for the bachelor project final completion. It also might influence the aforementioned 
circumstances. As I had a chance to consult Eliška Uheríková′s project and be informed about 
her study progress I can state that she has ability for the bachelor degree graduation and for 
the following study in the future.  

On basis of the above mentioned I hereby declare that  
the attitude of Eliška Uheríková related to her bachelor project solution was positive  

and for this reason I can recommend her bachelor project to be defended  
before the examination panel at the Institute of Building Structures, Faculty of Civil 

Engineering, Brno University of Technology 

Recommended classification – classification degree ECTS: C/2 
 

 
ECTS Classification degree  

Brno 9th June 2014  Jitka Mohelníková 

ECTS A B C D E F 

Number 1 1,5 2 2,5 3 4 

 

Note: Copy of this review was sent for attention of the Head of the Institute of Building Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. 
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Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology,  
Institute of Building Structures 


