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HODNOCENÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 

FINANČNÍ POROVNÁNÍ DVOU VARIANT ŘEŠENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZADANÉ 
BUDOVY 

  
Jméno a příjmení studenta: Petr HEJZLAR   

 
 
 
1 Odpovídá bakalá řská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
V bakalářské práci jsou zpracovány všechny zadané části:  
- situace stavby (celkový situační výkres stavby 1:1000) 
- půdorys vybraného podlaží (1:50) se zakreslením jedné varianty řešení obvodového 

pláště, 
- půdorysy ostatních podlaží (1:100) se zakreslením jedné varianty řešení obvodového 

pláště, 
- svislý řez (1:50) budovou se zakresením jedné varianty řešení obvodového pláště, 
- podhledy (1:100) 
- technická zpráva, 
- vybraný detail ve dvou variantách řešení obvodového pláště, 
- časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu, pro jednu vybranou variantu 

řešení obvodového pláště,  
- položkový rozpočet stavebních prací pro jednu variantu řešení realizace obvodového 

pláště  
- dodatek k rozpočtu pro druhou variantu řešení obvodového pláště, 
- technologický postup realizace vybrané varianty řešení obvodového pláště. 
 
Obsah bakalá řské práce pln ě odpovídá zadání, jsou zpracovány všechny zadané 
výkresy v zadaném m ěřítku, nebo podrobn ější.  
 
 
2 Jak hodnotíte p ředloženou bakalá řskou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, p řípadně jejich úplnosti? 
 
Práce obsahuje požadované části, jednotlivé části jsou provedeny na velmi dobré úrovni. 
 
Struktura bakalá řské práce odpovídá zadání. Jednotlivé části bakalá řské práce na 
sebe navazují. 
 
 
3 Základní zhodnocení bakalá řské práce: 
 
Veškeré přílohy textové a výkresové části jsou zpracovány počítačovou technikou.  
 
Práci považuji za velmi pe člivě zpracovanou po stránkách, jak techniky, tak co do 
úplnosti. 
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4 Jiné poznatky, kritické p řipomínky? 
 
Mohu vytknout je chybějící zakótování hydroizolace nad terénem ve svislém řezu. Dále chybí 
odkaz na skladbu obvodového pláště v oblasti soklu. Doporučovala bych zaznačení prostupů 
pro instalace v základech ( příadně poznámku, že budou provedeny dle řešení TZB). 
 
5 Zda, a v kterých částech p řináší bakalá řská práce nové poznatky? 
 
Bakalá řská práce, vzhledem ke svému rozsahu, nep řináší nové poznatky v oboru 
techniky. 
 
 
6 Jaká je charakteristika výb ěru a využití studijních pramen ů? 
 
Student použil pro jednotlivé části bakalá řské práce vhodn ě zvolené prameny.  
 
 
7 Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, for mální zpracování): 
 
Bakalá řská práce je zpracována velmi pe člivě. 
 
 
8 Jaký je zp ůsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Práce je vhodným p říkladem rozvahy investora p ři rozhodování o volb ě řešení 
svislého obvodového plášt ě budovy. Práce je dobrým p říkladem pro ostatní studenty, 
tak i pro odbornou praxi.  
 
 
9 Práci hodnotím: 
 
Práci hodnotím klasifika čním stupn ěm výborn ě. 
 
 
 
 
         ……………………………. 
V Ostravě dne 17. května 2014      podpis oponenta 


