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1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano. 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura práce je jasná a přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a společně tvoří 

ucelenou bakalářskou práci. 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

V rámci této práce byly navrženy a posouzeny vybrané prvky nosné konstrukce rodinného 

domu montovaného z železobetonových panelů. Část práce autor věnoval také teorii 

montovaných konstrukcí. Ve výpočtové části se student zabýval především stropní 

deskou, včetně montážních stavů a schodištěm. Součástí výpočtové části je také 

pravděpodobnostní posouzení stropního panelu. Navržené prvky a výztuže jsou pak 

zakresleny ve výkresové dokumentaci.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Student při zpracování práce projevil ochotu a zejména samostatnost při řešení zadaných 

úkolů. Velmi kladně hodnotím praktický přístup k zadání a řešení problémů.  

Řešené prvky byly správně navrženy a posouzeny a výsledky zapracovány do výkresové 

dokumentace, která tvoří nedílnou a také podstatnou součást BP. 

V rámci bakalářské práce by ale bylo vhodné zkreslit i některé detaily pro ujasnění 

umístění výztuže a celkové provedení daného detailu, například styk dvou stropních 

panelů apod. 

Na závěr je ale nutné ocenit a znovu vyzdvihnout studentovu praktičnost a samostatnost, 

neboť se musel potýkat s dlouhodobou nemocenskou své vedoucí v době, kdy bylo 



potřeba největší spolupráce (březen – květen 2017). Tímto bych také ráda poděkovala 

kolegyni Ing. Matečkové za zástup v době mé nepřítomnosti. 

5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

Nepřináší. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr a využití studijních pramenů odpovídá řešené problematice. Student prokázal 

dobrý teoretický základ a schopnost získat další potřebné informace z dostupné literatury 

a technických norem. 

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

Jazyková stránka a formální zpracování je na výborné úrovni. V textu se vyskytuje jen 

minimum drobných překlepů a gramatických chyb (např.„Mpa“ místo „MPa“, lehce 

rozostřený obrázek č.14 apod.), které ale nijak nesnižují kvalitu předkládané práce. 

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

- 

9. Práci hodnotím:  

Výborně 
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