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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Specifikujte, který krok tvorby požárně bezpečnostního řešení staveb je nejsložitější. Svoje 

stanovisko zdůvodněte. 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Hodnocená bakalářská práce se zabývá problematikou požárně bezpečnostního řešení staveb. 

Základem práce je analýza legislativních a technických požadavků na požárně bezpečnostní řešení. 

Zde bych uvítal konkretizaci jednotlivých východisek a závěrů, které z norem plynou. V další části 

je zpracována metodika pro realizaci požárně bezpečnostního řešení, zaměřená především na tvorbu 

projektu. V závěru práce je provedeno požárně bezpečnostní řešení pro konkrétní stavbu. Zde bych 

uvítal širší zdůvodnění jednotlivých závěrů. Přínosem práce je komplexní  pojetí problematiky 



 

požárně bezpečnostního řešení, které dává obraz o celém jeho procesu tvorby i jednotlivých 

východiscích a požadavcích.   
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