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Autor diplomové práce: Bc. 

diplomové práce: Ing. Danuše �uprová, CSc.

ka Bc. Lucie N�me�ková

novostavby penzionu v

má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, zast�ešen je sedlovou st�echou. 

tele. Penzion je využitelný v

konference, p�ípadn� firemní školení.

P�i zpracování diplomové práce postupoval

, že se dovede orientovat v nových

nových stavebních materiálech i v

požadovaném rozsahu. 

Vzhledem k uvedeným skute�nostem a s

okládat, že v praxi bude schopná

vysoké odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. 

Klasifika�ní stupe� ECTS:
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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Bc. Lucie N�me�ková

Ing. Danuše �uprová, CSc.

Lucie N�me�ková

novostavby penzionu v obci Jest�abí v

má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, zast�ešen je sedlovou st�echou. 

tele. Penzion je využitelný v

konference, p�ípadn� firemní školení. 

P�i zpracování diplomové práce postupoval

, že se dovede orientovat v nových

nových stavebních materiálech i v technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil

uvedeným skute�nostem a s

praxi bude schopná

vysoké odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. 

Klasifika�ní stupe� ECTS:

                                                         

C D 
2 2,5 

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Lucie N�me�ková

Ing. Danuše �uprová, CSc.

Lucie N�me�ková m�la za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

Jest�abí v Krkonoších.

má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, zast�ešen je sedlovou st�echou. 

tele. Penzion je využitelný v pr�b�hu celého roku, protože v

P�i zpracování diplomové práce postupovala

, že se dovede orientovat v nových legislativních požadavcích, v

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil

uvedeným skute�nostem a s p�ihlédnutím k

praxi bude schopná �ešit i složit�jší projek�ní úkoly samostatn� a na 

vysoké odborné úrovni. Diplomovou práci Bc. Lucie N�me�kové

Klasifika�ní stupe� ECTS:
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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Lucie N�me�ková 

Ing. Danuše �uprová, CSc. 

za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

Krkonoších. Objekt je �áste�n� podsklepen, 

má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, zast�ešen je sedlovou st�echou. 

celého roku, protože v

a diplomantka

legislativních požadavcích, v

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil

ihlédnutím k

�ešit i složit�jší projek�ní úkoly samostatn� a na 

Lucie N�me�kové

Klasifika�ní stupe� ECTS: A/1 
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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

Objekt je �áste�n� podsklepen, 

má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, zast�ešen je sedlovou st�echou. 

celého roku, protože v

ka zodpov�dn� a systemati

legislativních požadavcích, v

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil

ihlédnutím k p�ístupu diplomantky k

�ešit i složit�jší projek�ní úkoly samostatn� a na 

Lucie N�me�kové hodnotím klasifika�ním 

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

Podpis

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

Objekt je �áste�n� podsklepen, 

má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, zast�ešen je sedlovou st�echou. Sou�ástí objektu 

celého roku, protože v n�m lze po�ádat i 

zodpov�dn� a systemati

legislativních požadavcích, v odborné literatu�e, 

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnil

p�ístupu diplomantky k

�ešit i složit�jší projek�ní úkoly samostatn� a na 

hodnotím klasifika�ním 

...............................�..................

Podpis 

za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího 

Objekt je �áste�n� podsklepen, 

Sou�ástí objektu 

lze po�ádat i 

zodpov�dn� a systematicky. 

odborné literatu�e, 

technologii provád�ní prací. Sv�j úkol splnila 

p�ístupu diplomantky k práci 

�ešit i složit�jší projek�ní úkoly samostatn� a na 

hodnotím klasifika�ním 

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


