pro NSP SI, GK, ME

Hodnocení vedoucího diplomové práce
Název práce:

Centrum odpočinku v Lavičkách

Autor práce:
Vedoucí práce:

Bc. Iveta Pospíšilová
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

Popis práce:
Předmětem diplomové práce Bc. Ivety Pospíšilové je zpracování projektové dokumentace pro
provedení stavby na novostavbu centra odpočinku v obci Lavičky. Centrum odpočinku tvoří
soubor dvou objektů, které zahrnují restaurační a ubytovací služby se zázemím pro
volnočasové aktivity a s menší wellness zónou.
Předložená diplomová práce obsahuje dokladovou část, architektonické studie a výkresovou
část, zpracovanou jako projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby, včetně
řešení vybraných podrobností a výpisů a specifikací výrobků. Součástí práce je také komplexní
posouzení z hlediska požadavků stavební fyziky, zpráva požární bezpečnosti a seminární
práce, kterou tvoří studie urbanistických, architektonických a stavebnětechnických aspektů
řešeného objektu.
V rámci diplomové práce byly vypracovány také 2 specializace, zpracovávané vždy v rozsahu
10%, které byly konzultovány na Ústavu technických zařízení budov, spec. vzduchotechnika
a vytápění.

Výborné

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

Hodnocení práce studenta:

1. Úroveň zpracování řešeného tématu
2. Přístup autora při zpracování práce

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Celkové hodnocení a závěr:
Diplomantka zpracovávala poměrně náročný soubor staveb, zahrnující mimo jiné restauraci a
penzion s wellness. Po celou dobu zpracování diplomové práce studentka pravidelně
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konzultovala, aktivně přistupovala k řešení architektonických i stavebnětechnických aspektů
své práce a byla schopna obhajovat vlastní technická řešení konstrukčních problémů.
Předložená diplomová práce je zpracována velmi pečlivě a na vysoké oborné úrovni.
Studentka Bc. Iveta Pospíšilová tak prokázala celkově výborné znalosti v oboru pozemního
stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na praktickém
řešeném projektu. Předložená diplomová práce tak svým obsahem i zpracováním odpovídá
požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce.
Podle průběhu vlastní obhajoby doporučuji SZZ komisi navrhnout studentku na ocenění:
„Pochvala děkana za vzorně vypracovanou diplomovou práci“.

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

19. ledna 2018
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Podpis vedoucího práce…………………………………
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