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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Finanční porovnání variant provedení balkónového zábradlí 

Financial comparison of variants of balcony railing 
 

Jméno a příjmení: Tomáš Šafranec 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Ano, předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návazností jednotlivých částí lze 
považovat za úplnou a v celku kvalitně zpracovanou. Uspořádání dokumentů v textových 
částech odpovídá předpisům, výkresy jsou uspořádány podle sledu realizace stavby a je úplná 
ve smyslu zadání.   

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

Technologickou část co do rozsahu a zpracování hodnotím jako výbornou. Stavební část 

dokumentace hodnotím také jako výbornou. 

Technologická část je zpracována srozumitelně, student se opírá o vhodně zvolené 
prameny. V technologické části jsou navrženy 3 varianty balkónového zábradlí,  provedeno 

finanční porovnání těchto variant, dále srovnání variant z hlediska technologie výroby, 
provádění a jejich vlastností. Také byl vytvořen technologický postup pro jednu zvolenou 

variantu balkónového zábradlí.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky? 

Konkrétní drobné nedostatky a opomenutí nesnižují kvalitu provedení práce. 

Z hlediska stavební části mám drobné připomínky: 
Na straně 49, v části Technická zpráva, oddíl C.4.12 Truhlářské, plastové, zámečnické a 

ostatní doplňkové výrobky není u výplňových otvorů specifikován součinitel prostupu tepla. 
Ve výkresu 4 Půdorys 1.NP není zakresleno část zábradlí u mezipodesty, číslování 
schodišťových stupňů v 1. NP nenavazuje na číslování schodišťových stupňů spodního 
podlaží. S jakou šířkou rámu je uvažováno u balkónových dveří (stavební otvor x průchozí 
otvor)? Jak je řešeno oddilatování výtahové šachty od přilehlého zdiva? Ve výkresech 
pohledů chybí nadpis u legendy povrchových úprav.   

 



 2 

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

Bakalářská práce nepřináší nové poznatky. Využívá v současnosti známých poznatků. 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Výběr studijních pramenů a jeho charakteristiku hodnotím jako výbornou.  

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

Zpracování po formální i jazykové stránce hodnotím jako výbornou.  

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

Po úpravě bakalářské práce je možné práci používat jako podklad k vypracování 

projektové dokumentace pro provádění stavby. 

9. Práci hodnotím: 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

V Ostravě dne 16. května 2017            podpis vedoucího bakalářské práce 


