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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Studentka vypracovala svou bakalářskou práci v rozsahu pře kračujícím, především v části 
technologické, zadání. V části stavební vypracovala studii bytového domu v M.:1:100 
a individuálně zadané výkresy, vztahující se k problematice řešené v bakalářské práci byly 
vypracovány v M.:1:50 - dokumentace pro provedení stavby. 
V části technologické se zabývala kontrolními mechanismy pro práce zemní, pro etapu 
zakládání a práce hrubé spodní stavby v rámci zadaného objektu. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Práce odpovídá zadání svým rozsahem i strukturou.  
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Práce předkládaná k obhajobě je zpracována velmi pečlivě, komplexně a s propracovanou 
návazností jednotlivých částí. Je na výborné technické i grafické úrovni. Formální úprava 
odpovídá požadovanému standardu. Studentka použila a dokázala aplikovat velké množství 
technických informací. 
Samotná práce obsahuje část stavební a část technologickou. Textová část je doplněna 
seznamem použité literatury s průběžnými odkazy na citace v textu. 
Studentka prokázala schopnost získávat  informace nutné pro orientaci v zadaném tématu. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Připomínky by se mohly týkat některých drobných, z hlediska celé práce, nepodstatných 
opomenutí a nepřesností v grafickém zpracování i v textové části.  
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Charakter zadání neumožňuje přínos ve formě nových poznatků. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Studentka využila v maximální možné míře nejen doporučenou literaturu, ale jednotlivé 
technické problémy konzultovala s odborníky specializovaných firem a také z jednotlivých 
kateder FAST a jejich laboratoří - zkoušení betonu. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Grafická a formální úprava odpovídá požadovanému standardu. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Dílčí části bakalářské práce jsou využitelné pro sestavování KZP (kontrolního a zkušebního 
plánu) obdobnývh objektů  
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
    výborně 
      
 
 
 
    Dne 15.5.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


