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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Ano.  

 

 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování bakalářské práce? Pracoval samostatně?  

Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně? 

 

Autor bakalářské práce přistupoval k jejímu zpracování zodpovědně. Pracoval 

systematicky a samostatně, své návrhy na řešení průběžně konzultoval jak s vedoucím 

práce, tak s odborníky z dalších kateder fakulty.    

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Práce se věnuje konstrukčnímu řešení rodinného domu netradičního tvaru, jenž vzdáleně 

připomíná hrnec částečně zakrytý pokličkou. Autor postupně analyzuje jednotlivé nosné 

prvky konstrukčního systému – skořepinu obvodové stěny, vnitřní nosné zdi, kruhovou 

stropní desku, ocelovou kopuli, podlahu kopule. Při výpočtu zatížení konstrukce prokazuje 

schopnost uplatnit ustanovení platných norem na konkrétní řešený případ. Své závěry a 

doporučení ke změnám v konstrukci opírá o výstupy výpočtových modelů konstrukce či 

jejích částí vytvořených v systému SciaEngineer. Model je tvořen jak prutovými, tak i 

plošnými prvky. 

Z práce je zřejmé autorovo komplexní a prostorové vnímání konstrukce a její vazby na 

další funkční součásti budovy. 

 



 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Bez připomínek.  

 

 

5. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

 

Z hlediska jazykového i formálního zpracování je práce vyhovující.  

 

 

6. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 

Práce je využitelná zejména jako zpětná vazba pro autorku architektonického konceptu. Po 

dopracování o zatím neřešené části může být podkladem pro případnou realizační 

dokumentaci nevšedního rodinného domu. 

 

 

7. Celkové hodnocení práce:  

zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

VÝBORNĚ 

      

 

 

 

  Dne 24.5.2014     

     Podpis vedoucího práce 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


