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Diplomantka zpracovala stavební část
„Základní škola v Mořicích“.  

Podkladem pro zpracování diplomové práce 
provedení vlastního průzkumu objektu 
(starosta)  a získání dostupných technicko
Mořice. Dalšími podklady byly vlastní dispozičně provozní studie 
památkové péče. 

 

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

Diplomantka při zpracování diplomové práce postupoval
získaných při odborných konzultacích, především v oblasti konstrukční, statiky a dispozičního 
členění objektu. Prokázala, že teoretické znalosti získané při stud
aplikovat ve své práci.  
 
Diplomantka zvládla práci v rámci požadovaného rozsahu. Grafická úroveň zpracování projektu je 
na výborné úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval
normy, především v oblasti zakreslování a v oblasti navrhování kons
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Základní škola v Mořicích 
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ing. Dagmar Donaťáková 

stavební část diplomového projektu v rozsahu rekonstrukce a revitalizace

Podkladem pro zpracování diplomové práce jí bylo vlastní zaměření stávajícího stavu objektu, 
provedení vlastního průzkumu objektu v povoleném rozsahu umožněném zástupcem obce 
(starosta)  a získání dostupných technicko-historických podkladů z kroniky obce a z

Dalšími podklady byly vlastní dispozičně provozní studie s respektování stanoviska odboru 
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pracování řešeného tématu x ☐ 

Přístup autora při zpracování práce x ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ 

grafická a jazyková úprava práce ☐ x 

Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

ávěr: 

při zpracování diplomové práce postupovala samostatně s využitím informací 
získaných při odborných konzultacích, především v oblasti konstrukční, statiky a dispozičního 

, že teoretické znalosti získané při studiu na fakultě stavební je schop

práci v rámci požadovaného rozsahu. Grafická úroveň zpracování projektu je 
na výborné úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňovala platné legislativní předpisy a 
normy, především v oblasti zakreslování a v oblasti navrhování konstrukcí. 
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o vlastní zaměření stávajícího stavu objektu, 
povoleném rozsahu umožněném zástupcem obce 

kroniky obce a z archívu obce 
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samostatně s využitím informací 
získaných při odborných konzultacích, především v oblasti konstrukční, statiky a dispozičního 

iu na fakultě stavební je schopna 

práci v rámci požadovaného rozsahu. Grafická úroveň zpracování projektu je 
platné legislativní předpisy a 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že diplomantka bude schopna řešit v 
praxi zadané projekční úkoly na velmi dobré odborné úrovni. Vzhledem k celkové úrovni práce a 
jejímu velmi aktivnímu a preciznímu přístupu k zadané problematice hodnotím předloženou 
diplomovou práci. 
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