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

Téma bakalářské práce :  Porovnání kontaktního zateplovacího systému a systému s 
provětrávanou vzduchovou mezerou u věžového domu konstrukčního systému VOS  

Comparison of contact thermal insulation system and ventilated with an air gap at the 
tower house of constructional system VOS 

      

Jméno a příjmení : Jan Liška 

      
 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    ano 
 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
     Je členěna vcelku přehledně a jednotlivé části na sebe navazují.  
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Práce je vypracována v rozsahu uvedeném v zadání - nicméně v textové i výkresové části se 
objevují faktické chyby. Formální chyby jako u Přílohy č.3 kdy je chybně uvedena Katedra 
mětského stavitelství. Zcela chybí vyhodnocení, závěry a doporučení. Bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě před státnicovou komisí. 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Kromě těch uvedených v bodu č.3. Výkresová část je vypracována nepřehledně, jako 
například chaoticky použité barevné zpracování detailů, které nic neřeší. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Ne - nepřináší 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Student prokázal průměrnou schopnost pracovat a využívat studijní prameny k vypracování 
vlastní bakalářské práce. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Drobná překlepnutí a přehlednutí v textové části, která však nemají zásadní vliv na 
předloženou práci. Výkresovou část je nutno zpracovat dle platných norem zakreslování - což 
se v tomto případě příliš nepovedlo. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Předloženou práci nelze jinak využít. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   dobře 
      
 
 
 
    Dne 11.05.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


