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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  23.5.2011 

Téma bakalářské práce :  Projekt stavební části administrativní budovy včetně 
podrobného položkového rozpočtu a časového harmonogramu postupu prací 

Project construction part of office building including a detailed itemized budget and 
timetable of work 

      

Jméno a příjmení : Daniel Pieszka 

      
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Ano, odpovídá. 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Bakalářská práce je členěna přehledně, jednotlivé části na sebe navazují plynule formálně i 
obsahem. Výkresová část je provedena pečlivě, přehledně a je vybavena všemi potřebnými 
technickými údaji. Obsahuje podrobně vypracované konstrukční detaily i výpisy prvků.  
Grafické provedení je na velmi dobré estetické úrovni. 
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Bakalářská práce je provedena komplexně a je na vysoké úrovni odborné i grafické. Práci  
doporučuji k obhajobě před státnicovou komisí. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Drobná pochybení a přehlédnutí ve výkresové části nesnižují úroveň zpracování bakalářské 
práce. S ohledem na rozsah výkresové části jsou tato pochybení zanedbatelná.  
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Konstrukční systémy uvedené v  bakalářské práci jsou použity v kombinaci, která zkrátí 
potřebnou dobu výstavby. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Student prokázal výbornou schopnost pracovat se studijními prameny. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Výkresová i textová část je zpracována podrobně a pečlivě. Jazyková úroveň i formální 
zpracování je velmi dobré.  
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Výsledkem bakalářské práce je kompletní stavební část projektové dokumentace v rozsahu 
dokumentace pro realizaci stavby. Využití v praxi je tedy možné. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   výborně 
      
 
 
 
    Dne 11.05.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


