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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne  

Téma bakalářské práce:      Autonomní dům v Klimkovicích,  

Jméno a příjmení bakaláře(-tky):  Hana Staňková 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

 

 

 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano  

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce je standardně strukturována a úplná, v souladu se zadáním. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

 „Realizační dokumentace“ je zpracována pečlivě, svědomitě, pozoruhodné jsou přístup 

ke konstrukčnímu a materiálovému řešení ve snaze docílení požadované architektonické formy. 

Přemýšlení o konstrukci a materiálu a jejích sjednocení v architektonické formě zejména 

vnitřních prostorů je potěšující 

Drobné odstranitelné nedostatky či opomenutí nesnižuji zásadně kvalitu této práce.  

 

Hodnocení konzultantů  PS /   Ing Čmiel Filip:   67 B 

    Spec /   Kiszka Josef   20 B 

    Arch./   Kiszka Josef     9 B 

 

Celkem     96 B 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

 Práce je nadstandardní 

 

Kritické připomínky:  

- Objekt pro trvalé bydlení by měl naplňovat Vitruviův požadavek zajištění zdravých 

podmínek pro život. BP tento determinant nezohledňuje. 

- Schodiště je nestabilní resp. nerealizovatelné v navržené podobě (avšak opravitelné) 

 

 

5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

 

BP je průkazem dovednosti adeptky.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Výběr standardní. Z práce lze dovodit dostatečný vhled do řešené problematiky  

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Grafika výborná, textová část neschematicá. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Propagace školy (katedry, fakulty), výstavy 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

 

 

Výborně (A) 

 

 

 

 

V Havířově, dne 21. 05. 2015                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                                                                             podpis vedoucího bakalářské práce 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


