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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je v rozsahu 77 stran plus přílohy. Je logicky rozdělena do 8 kapitola a
úvod a závěr. Struktura odpovídá studijnímu řádu. V prvních kapitolách studentka definuje cíle,
postupy a metody své práce. V další části pak od širších vztahů postupuje směrem ke konkrétnímu
problému vodárny v Lounech. Vlastní zpracování problému pak obsahuje nejen analytickou část z
pohledu potřebnosti a reálnosti navrhovaného řešení, ale i zpracovanou dokumentaci.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce ve všech bodech splnila zadání. Nad rámec zadání studentka provedla průzkum mezi obyvateli
jednak před vlastním zpracováním, ale také po zpracování dvou variant, kdy již šlo o konkrétní
naplnění celého prostoru vodárny. Nadstandardně jsou vzhledem ke studovanému oboru zpracovány
přílohy.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup studentky lze hodnotit velice kladně. Konzultace probíhali zcela v souladu s plánem a po
dohodě se školitelem. Zároveň studentka samostatnou iniciativou řadu problému řešila na základě
svých znalostí a schopností samostatně. Předložená práce je důkazem jejich dobrých předpokladů
uplatnění v praxi.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce zcela v souladu se studijním a zkušebním řádem

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Předložená práce je zpracována ve vysoké kvalitě. Kritické připomínky nemám. V rámci diskuse by
studentka mohla vyslovit svůj názor, jak by postupovala v případě, že by byla vlastníkem nemovitosti
podobného typu.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce je jednoznačně zpracována pro praktické využití. Odráží jak zájem a požadavky majitele tak i
zájem a představy veřejnosti. Provedený rozbor a následné návrhy včetně návrhů na úpravu
konstrukce a prostorového řešení mohou být velkým přínosem v případě, že by se majitel rozhodl pro
aktivní přístup.  Výsledky práce jsou spíše praktického charakteru, proto doporučuji publikovat
výsledky v časopisech, které se zabývají realizací rekonstrukcí opuštěných a nevyužitých objektů

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Shoda je 0% což je velmi chvályhodné.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Práce je zpracována na vysoké úrovni a jak po stránce formální tak především po stránce obsahové.
Je třeba vyzdvihnout, že studentka uměla vhodně kombinovat informace získané na současném oboru
studia se vzděláním ze Stavební fakulty. Vizualizace stejně jako další výkresové zpracování odpovídá
normě a může být použito pro řízení ve vazbě na stavební zákon. Práci jednoznačně doporučuji k
obhajobě
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