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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce z podstatné části odpovídá svým obsahem a členěním stanovenému

zadání a navrhuje řešení pro daný rodinný dům z pohledu projektu pro provádění stavby a to
jak z části stavební, tak z části TZB. Zadání neodpovídá tištěná výkresová část, která není
v požadovaném měřítku dle zadání. V části "Technická zařízení budov" je řešena vnitřní
kanalizace s návrhem variantního řešení likvidace odpadních vod.

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Předkládaná práce je přehledná, dobře členěná a tvoří jednotný celek, jednotlivé kapitoly

na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce je studentem zpracována pečlivě a zodpovědně, na základě dobrých

znalostí v oboru. Student se podrobně v práci zabývá výpočtem a návrhem domovní čistírny
odpadních vod. Nad rámec zadání student zpracoval variantní řešení likvidace odpadních vod
pomocí žumpy. V závěru práce tyto dvě varianty posoudil. Drobné nedostatky pramení
z nedostatku praktických zkušeností, ale zásadně neovlivňují kvalitu bakalářské práce.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Stavební část:
špatné vyspadování zpevněné plochy, chybí specifikace podhledů, obklad WC 1,9m,

překlady nad otvory chybí popsat, chybí specifikace komínového tělesa, chybí základ pod
komínové těleso, chybí osazení objektu do terénu, chybí kóty ve výkrese řezu, chybí prostupy
pro kanalizaci; Jakje uloženo schodiště?

Část TZB:
textová část str. 20 - specifikace komínu na plynový kotel - str. 10 - přípojky plynu nebude

provedena;
výkres Č. 19 - je počítáno s příjezdem fekálního vozu?
výkres Č. 12 - proč je svodné potrubí VK v 1. NP a ne ve výkrese základů?
výkres Č. 12 - nejsou označené stupačky, neodovídá popis výkresu Č. 14;
chybí přesná specifikace typu jednotlivý použitých výrobků;
výkres Č. 14 - nelze napojit WC a umyvadlo na společnou stupačku?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky?
Předložená BP představuje víceméně standardní postupy aplikované v součastnosti při

výstavbě RD. Nové poznatky nepřináší.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Student využil vhodným způsobem znalosti získané v průběhu studia, použil potenciál

stávajících moderních komunikačních technologií a vybral kvalitní studijní podklady pro
realizaci své práce.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Zpracování bakalářské práce je po grafické i jazykové stránce na velmi dobré úrovni.

Drobné nepřesnosti podstatně neovlivňují jazykovou stránku práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
Bakalářská práce je vypracována pečlivě a po dopracování jednotlivých profesí může být

použita pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
dobře
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