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1. Jak hodnotíte p řístup autora ke zpracování záv ěrečné práce? 

Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu a splnila všechny zadané 
úkoly. 
 
 

2. Jak hodnotíte p ředloženou záv ěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, p řípadně jejich úplnosti? 

Z hlediska struktury není práce členěna na část teoretickou a konkrétní řešení problému, 
ale obě části se vzájemně prolínají. Osobně bych, pro lepší orientaci v práci, doporučovala 
spíše nejprve předložit základní terminologii a pak už se věnovat čistě konkrétní 
problematice. 

 
 
3. Základní zhodnocení záv ěrečné práce. 

Bakalářská práce navazuje na první dvě etapy měření deformací zateplovací omítky. 
Vlastní měření trvalo necelý rok, které je zde podloženo naměřenými a zhodnocenými 
údaji a dostatečnou fotografickou dokumentací. Práce je zpracována svědomitě, grafická 
stránka je na dobré úrovni. 
 
  

4. Jiné poznatky, kritické p řipomínky. 
Vzhledem ke konečným výsledkům bych doporučila častější měření během roku v době 
extremnímích teplot a zároveň bych doporučila znovu zaměření stanovisek pevných bodů 
a kontrolu souřadnic jednotlivých pevných bodů než jen navázání na první etapu měření 
Marka Mikoláše. Rovněž bych pro další práce doporučila, aby byly srovnány v textu 
použité metody, a vyhodnotit tak která je nejpřesnější než jen porovnat tabulku hodnot s 
rozdílem souřadnic určených protínáním a souřadnic určených z měření horizontálních 
posunů metrem. 

 
 
5. Zda a v kterých částech p řináší práce nové poznatky? 

Bakalářská práce potvrzuje výsledky měření předchozích dvou etap o minimálních 
posunech a deformacích zkoumané polyuretanové omítky.  

 
 
6. Jaká je charakteristika výb ěru a využití studijních pramen ů? 

Použité studijní materiály  jsou citovány a všechny citované studijní materiály jsou uvedeny 
v seznamu použité literatury. 

 
 
7. Hodnocení formální stránky. 

Po stránce jazykové a formální bych doporučovala zvolit jednodušší, více technické, 
vyjadřování. Nicméně i tak je bakalářská práce po této stránce na velmi dobré úrovni. 

 



8. Jaký je zp ůsob využití práce? 
Výsledky měření poslouží panu Ing. Vojtěchu Václavíkovi, Ph.D. pro zkoumání příčiny 
pohybu zateplovací omítky. 
 

 
9. Celkové hodnocení práce. 

Bakalářská práce slečny Gabriely Ovesné byla zpracována svědomitě a dosáhle 
vytýčeného cíle. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
 
10. Vlastní hodnocení bakalá řské práce. 

Výborně 
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