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Jméno a příjmení: David Kaštyl 

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 velmi dobrou. Stavební 

část dokumentace hodnotím také jako velmi dobrou. 

Technologická část je zpracována srozumitelně, student se opírá o vhodně zvolené 
prameny. V technologické části jsou navrženy 3 varianty obvodových plášťů a provedeno 
finanční porovnání těchto variant. Také byl vytvořen technologický postup pro jednu zvolenou 
variantu obvodového pláště.  

4. Jiné poznatky, kritické připomínky? 

Konkrétní drobné nedostatky a opomenutí nesnižují kvalitu provedení práce. 
V technologické části bakalářské práce se vyskytují tyto chyby: 
Potřebu materiálů je vhodné rozepsat na jednotlivá podlaží. Co je myšleno porovnáním 

nákladů v přepočtu na stejnou hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,5 W/m2.K? 
V technologické části postrádám porovnání daných variant dle pracnosti. 

 
Z hlediska stavební části mám drobné připomínky: 
Ve výkresu 1 Koordinační situace je spád dešťové kanalizace směřován 

k odvodňovacímu žlabu. Pro lepší přehlednost doporučuji použít pro měřítko 1:50 tloušťku čar 
0,18 : 0,35 : 0,7. Ve výkresu 3 1.NP  nejsou zakresleny podlahové přechodové lišty mezi 
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různými podlahovými materiály. Označená místnost 1.06 není schodiště. Obvodové zdivo má 
různé šrafy. Obklad v místě kuchyňské linky není okótován. Ve výkresu 4 2.NP jsou balkónové 
dveře zakresleny s prahem, výška prahu není v kótě uvedena. Instalační šachta střešních svodů 
není okótována. Jaká je výška instalační předstěny? Ve výkresu 5 3.NP není zakreslen střešní 
výlez, chybně je zakreslen kroužek výstupní čáry schodiště a není zakótována šířka lodžie.  Ve 
výkresu 6 Strop nad 1.NP není v souladu dílčí řez lodžií s půdorysem (věncovka) a není zde 
označena dobetonávka mezi krajním lícem nosníku a lícem zdiva. Je dostatečná únosnost stropu 
na navrženou světlost místnosti 8 m? Ve skladbě konstrukcí SK6 ve výkresu 8 Řez objektem 
není uvedena spádová vrstva lodžie. Obvodové zdivo je založeno excentricky. Jak je řešeno 
napojení skladby konstrukce lodžie na balkónové dveře, uložení schodiště a spád atiky? 

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 velmi dobrou. V bakalářské 

práci se vyskytují překlepy a různé způsoby zarovnání textu. 

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 velmi dobrou. 
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V Ostravě dne 23. května 2017            podpis vedoucího bakalářské práce 


