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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 odpovídá svým obsahem a členěním stanovenému zadání a navrhuje 

řešení pro daný rodinný dům z pohledu projektu pro provádění stavby a to, jak části stavební, 

tak části TZB. V části "Technická zařízení budov " je řešena vnitřní splašková kanalizace a  

likvidace odpadlích vod v lokalitě, kde není vybudována splašková kanalizace. V bakalářské 

práci je dále navrženo hospodaření s dešťovou vodu pomocí akumulace a zásaku.  

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Struktura bakalářské práce je v souladu se standardním členěním stavebních projektů 

vycházejících z logické návaznosti jednotlivých profesí na stavební část. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce je studentkou zpracována  velmi pečlivě a zodpovědně. Návrh variantního 

řešení likvidace odpadních vod je vypracována velmi podrobně. Drobné nedostatky pramení 

z nedostatku praktických zkušeností, ale zásadně neovlivňují kvalitu bakalářské práce. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    V příloze č. 4 - výpočet "potřeby vody" ne "spotřeby body". Přílohy v textové části se 

nečíslují. 

 

 

 

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? 

    Studentka využila vhodným způsobem potenciál stávajících moderních komunikačních 

technologií a vybrala 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 výborné úrovni. 

 

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

    Bakalářská práce tak, jak je zpracována, může být použita pro vydání stavebního povolení 

a pro realizaci stavby. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   výborně 
 
      
 
 
 
    Dne 22. května 2018   
     Podpis oponenta 

 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


