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Hlediska

Stupeň
hodnocení

1.

Splnění požadavků zadání

A

2.

Aktuálnost a odborná úroveň práce

B

3.

Využití znalostí získaných studiem

B

4.

Využití odborné literatury

B

5.

Vhodnost metodiky řešení

nelze hodnotit

6.

Využití metod zpracování výsledků

B

7.

Interpretace výsledků, diskuze

B

8.

Formální úprava práce

C

9.

Přístup řešitele k řešení úkolu

A

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Autorka bakalářské práce prokázala velmi dobrou orientaci v řešené problematice a zájem o téma. Mezi
nejhodnotnější kapitoly patří pojednání o historii používání rostlin v interiérech a velmi přínosné je rovněž
začlenění informací získaných překladem publikace VOLM (2002). V kapitole 7.1.3 Ovlivnění teploty píše
autorka o stínění interiéru rostlinami. Z textu není zcela zřejmé, zda má na mysli stínění rostlinami (tj.
stromy) v exteriéru budovy? Co autorka míní vysokým prostředím, kterému rostliny odolávají? Prosím
o upřesnění výše zmíněných informací.
Asi nejzásadnějším problémem celé práce je její formální úprava, a to především méně přehledné
formátování textu a zhoršená kvalita obrazové dokumentace (tabule IV a V). Obrazová dokumentace je
přebírána především z elektronických zdrojů a bylo by vhodnější, pokud by autorka v některých případech
pořizovala dokumentaci vlastní, především pro příklady dostupných soudobých interiérů z prostředí ČR.
Práci by velmi prospělo, pokud by jednotlivé podkapitoly byly odděleny volným řádkem a nadpisy
zvýrazněny. V textu se nacházejí některé nesprávné citace el. dokumentů (především ze zdroje ZDRAVCENTA
2005). S ohledem na tuto skutečnost doporučuji autorce bakalářské práce detailnější studium norem pro
tvorbu bibliografických citací elektronických dokumentů dle ČSN ISO 690-2.
Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Navrhovaná výsledná klasifikace práce:
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