
Autor diplomové práce:

Vedoucí

 

Diplomant Bc. 

projektu 

Zlína. Objekt má t�i nadzemní p

s byty se zvláštn

senior�m z

a provozní �ást. 

Diplomant

seniory 

požárn� bezpe�nostní �ešení. V

posouzení 

samostatn�, zodpov�dn� a systematicky

nových 

v technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil v

 
Vzhledem k

lze p�edp

odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. 

a dávám komisi na zvážení, zda v

diplomantovi 
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Klasifika�ní stupnice
Klas. stupe� ECTS

�íselná klasifikace

 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce:

Vedoucí diplomové práce:

Diplomant Bc. 

projektu penzionu pro seniory

Objekt má t�i nadzemní p

se zvláštním ur�ením, �áste�n� s

senior�m z penzionu 

a provozní �ást.  

Diplomant 

seniory z hlediska dispozi�ního uspo�ádání, nepo

požárn� bezpe�nostní �ešení. V

posouzení stropní desky

samostatn�, zodpov�dn� a systematicky

 legislativních požadavcích, v

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil v

Vzhledem k

lze p�edpokládat, že v

odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. 

a dávám komisi na zvážení, zda v

diplomantovi ud�lení pochvaly d�kanem za vynika
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Klasifika�ní stupnice 
Klas. stupe� ECTS 

�íselná klasifikace 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor diplomové práce: Bc. 

diplomové práce: Ing. Danuše �uprová, CSc.

Diplomant Bc. Micha

penzionu pro seniory

Objekt má t�i nadzemní p

ím ur�ením, �áste�n� s

penzionu i z blízkého 

 dbal na spln�ní požadavk� pro správný a funk�ní provoz 

hlediska dispozi�ního uspo�ádání, nepo

požárn� bezpe�nostní �ešení. V

stropní desky.  P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

samostatn�, zodpov�dn� a systematicky

legislativních požadavcích, v

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil v

Vzhledem k uvedeným skute�nostem a s

okládat, že v praxi bude schopn

odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. 

a dávám komisi na zvážení, zda v

ud�lení pochvaly d�kanem za vynika

Klasifika�ní stupe� ECTS:

                                                       

 2017 

                                                                                                     

 
A B 
1 1,5 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Bc. Michal 

Ing. Danuše �uprová, CSc.

al Šenký� 

penzionu pro seniory. Novostavba 

Objekt má t�i nadzemní podlaží. 

ím ur�ením, �áste�n� s byty 

blízkého okolí. Zbylou �ást objektu tvo�í spole�enská, administrativní 

dbal na spln�ní požadavk� pro správný a funk�ní provoz 

hlediska dispozi�ního uspo�ádání, nepo

požárn� bezpe�nostní �ešení. V rámci specializace 

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

samostatn�, zodpov�dn� a systematicky

legislativních požadavcích, v odborné literatu�e, nových stavebních materiálech i 

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil v

uvedeným skute�nostem a s

praxi bude schopn

odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. Mich

a dávám komisi na zvážení, zda v p�ípad� úsp�šné obhajoby n

ud�lení pochvaly d�kanem za vynika

Klasifika�ní stupe� ECTS:

                                                                                                    

 

                                                                                                     

C D 
2 2,5 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

 Šenký� 

Ing. Danuše �uprová, CSc.

 m�l za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

Novostavba je situován

.  Ú�elem návrhu je vybudování objektu pro bydlení 

byty se sociální pé�í a pro poskytování zdravotní pé�e 

okolí. Zbylou �ást objektu tvo�í spole�enská, administrativní 

dbal na spln�ní požadavk� pro správný a funk�ní provoz 

hlediska dispozi�ního uspo�ádání, nepodcenil ani �ešení z

rámci specializace BZK

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

samostatn�, zodpov�dn� a systematicky. Prokázal, že se dovede orientovat v 

odborné literatu�e, nových stavebních materiálech i 

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil v požadovaném rozsahu

uvedeným skute�nostem a s p�i

praxi bude schopný �ešit projek�ní úkoly samostatn� a na vysoké 

Michala Šenký�

p�ípad� úsp�šné obhajoby n

ud�lení pochvaly d�kanem za vynikající zpracování diplomové práce.

Klasifika�ní stupe� ECTS:

                                             

 

                                                                                                     

E F 
3 4 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ing. Danuše �uprová, CSc. 

m�l za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

je situována v rovinatém 

návrhu je vybudování objektu pro bydlení 

se sociální pé�í a pro poskytování zdravotní pé�e 

okolí. Zbylou �ást objektu tvo�í spole�enská, administrativní 

dbal na spln�ní požadavk� pro správný a funk�ní provoz 

dcenil ani �ešení z

BZK provedl

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

. Prokázal, že se dovede orientovat v 

odborné literatu�e, nových stavebních materiálech i 

požadovaném rozsahu

ihlédnutím k

�ešit projek�ní úkoly samostatn� a na vysoké 

Šenký�e hodnotím klasifika�ním stupn�m

p�ípad� úsp�šné obhajoby n

jící zpracování diplomové práce.

Klasifika�ní stupe� ECTS: A/1 

                                             

              

                                                                                                                  

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

m�l za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

rovinatém terénu v okrajové

návrhu je vybudování objektu pro bydlení 

se sociální pé�í a pro poskytování zdravotní pé�e 

okolí. Zbylou �ást objektu tvo�í spole�enská, administrativní 

dbal na spln�ní požadavk� pro správný a funk�ní provoz 

dcenil ani �ešení z hlediska stavební fyziky a 

provedl Bc. Mich

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

. Prokázal, že se dovede orientovat v 

odborné literatu�e, nových stavebních materiálech i 

požadovaném rozsahu. 

hlédnutím k p�ístupu diplomanta

�ešit projek�ní úkoly samostatn� a na vysoké 

hodnotím klasifika�ním stupn�m

p�ípad� úsp�šné obhajoby není vhodné navrhnout 

jící zpracování diplomové práce.

                                             

             ............................

              Podpis

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

m�l za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

terénu v okrajové

návrhu je vybudování objektu pro bydlení 

se sociální pé�í a pro poskytování zdravotní pé�e 

okolí. Zbylou �ást objektu tvo�í spole�enská, administrativní 

dbal na spln�ní požadavk� pro správný a funk�ní provoz penzionu pro 

hlediska stavební fyziky a 

Michal Šenký� 

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

. Prokázal, že se dovede orientovat v 

odborné literatu�e, nových stavebních materiálech i 

upu diplomanta

�ešit projek�ní úkoly samostatn� a na vysoké 

hodnotím klasifika�ním stupn�m

ení vhodné navrhnout 

jící zpracování diplomové práce. 

 

............................ 

Podpis 

m�l za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

terénu v okrajové �ásti 

návrhu je vybudování objektu pro bydlení 

se sociální pé�í a pro poskytování zdravotní pé�e 

okolí. Zbylou �ást objektu tvo�í spole�enská, administrativní 

penzionu pro 

hlediska stavební fyziky a 

 návrh a 

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant 

. Prokázal, že se dovede orientovat v 

odborné literatu�e, nových stavebních materiálech i 

upu diplomanta k práci 

�ešit projek�ní úkoly samostatn� a na vysoké 

hodnotím klasifika�ním stupn�m A/1 

ení vhodné navrhnout 
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