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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva 

      

      

Jméno a příjmení : Samuel Barabasz 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Jednotlivé části bakalářské práce jsou vypracovány podrobně a úplně. Logicky na sebe 

navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce je vypracována v souladu se zadáním na patřičné odborné, technické, 

grafické i textové úrovni. Autor vypracoval svou BP v poměrně velkém rozsahu a 

podrobnostech. Kladně hodnotím autorovo využití výpočetního softvéru  při výpočtu vnitřních 

sil a deformací nosných konstrukcí, návrh výpočetních modelů i podrobné posudky únosnosti 

prvků a spojů. Rozsah a kvalitní zpracování tématu BP svědčí o úsilí i aktivním přístupu 

autora BP a velmi dobré spolupráci s vedoucím BP, kterou bych chtěl zdůraznit a rovněž 

kladně ocenit. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K předložené bakalářské práci nemám kritické připomínky. Práce je zpracována komplexně 

a pečlivě. 

 

 

 

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

    Autor zpracoval poměrně podrobně a přehledně hlavní konstrukční systémy altánů, včetně 

jejich charakteristik. Autor vypracoval 2 varianty konstrukčního řešení altánu ze dřeva a pro 

zvolenou variantu konstrukčního systému zpracoval podrobný návrh a posouzení 

rozhodujících nosných prvků a vybraných spojů podle platných evropských norem pro 

navrhování dřevěných konstrukcí. Autor prokázal schopnost aplikace poznatků získaných 

studiem, ale rozsah a kvalita zpracovávaného tématu svědčí o aktivním přístupu studenta, 

který zvládl nastudovat a zapracovat do své BP poměrně velký objem informací nad rámec 

bakalářského stupně studia. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    V rámci vypracování bakalářské práce byly použity vhodné studijní podklady 

v dostatečném rozsahu. 

 

 

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

    Bakalářská práce je po jazykové, formální i grafické stránce vypracována na požadované 

úrovni, kvalitně a přehledně. 

 

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

     Práce by mohla být prakticky využita jako vzorové řešení návrhu a posouzení nosných 

prvků a spojůzahradního altánu z materiálů na bázi dřeva navržené podle platných evropských 

norem, na které si projektanti v praxi stále zatím postupně zvykají a nemají dosud k dispozici 

dostatek vzorových řešení.  

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 20. května 2019   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


