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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Ing.. Jan Šrejma

Ing. Danuše �uprová, CSc.

Ing. Jan Šrejma m�l za úkol zpracovat stavební �ást provád�cího projektu 

D�m v Záb�ehu 

nadzemní podlaží, zast�ešení je plochou st�echou.

n�ní výstavbou bylo voleno úmysln� tak, aby byly poskytnuty této lokalit� 

služby každodenního významu. A protože ulice H

je v polyfunk�ním 

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant samostatn�,

využíval možností konzultací. Sv�j úkol splnil v
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Jan Šrejma 

Ing. Danuše �uprová, CSc.

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

Záb�ehu v okrese Šumperk 

nadzemní podlaží, zast�ešení je plochou st�echou.

n�ní výstavbou bylo voleno úmysln� tak, aby byly poskytnuty této lokalit� 
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praxi bude schopný �ešit 

hodnotím klasifika�ním stupn�m
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Ing. Danuše �uprová, CSc. 

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

Šumperk je nepodsklep

nadzemní podlaží, zast�ešení je plochou st�echou. Umíst�ní v

n�ní výstavbou bylo voleno úmysln� tak, aby byly poskytnuty této lokalit� 

. A protože ulice Havlí�kova slouží jako výjezd z

dom� navržena i prodejna kol s

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant samostatn�,

požadovaném rozsahu

�ástí projektu, p�ípadn� jejich nevhodné �ešení je následkem 

ihlédnutím k
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hodnotím klasifika�ním stupn�m
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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

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

je nepodsklep

Umíst�ní v lokalit� 

n�ní výstavbou bylo voleno úmysln� tak, aby byly poskytnuty této lokalit� 

avlí�kova slouží jako výjezd z

dom� navržena i prodejna kol s

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant samostatn�,

požadovaném rozsahu. Nedo�ešení n�kterých 

�ástí projektu, p�ípadn� jejich nevhodné �ešení je následkem nedostatku

hlédnutím k p�ístupu diplomanta

i složit�jší projek�ní úkoly samostatn�

hodnotím klasifika�ním stupn�m C/2. 
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Podpis

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

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

je nepodsklepený a má �ty�i 

lokalit� na okraji m�sta 

n�ní výstavbou bylo voleno úmysln� tak, aby byly poskytnuty této lokalit� 

avlí�kova slouží jako výjezd z m�sta 

dom� navržena i prodejna kol se servisními 

P�i zpracování diplomové práce postupoval diplomant samostatn�, ale nedostate�n� 

Nedo�ešení n�kterých 

nedostatku praktických 

p�ístupu diplomanta

projek�ní úkoly samostatn�
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