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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

NÁVRH TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU KONSTRUKCE 

POROTHERM STROPU 

  

Jméno a příjmení diplomanta (ky) : Kristýna Szczotková 

 

 

1 Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

 ● Identifikace bakalářské práce: 

Bakalářská práce se skládá z technologické a konstrukční části, které jsou blíže popsány 

v následujících bodech. 

 

 ● Architektonická část (není předmětem bakalářské práce): 

Nebylo předmětem bakalářské práce. 

 

 ● Konstrukční řešení (předmět bakalářské práce): 

Konstrukční řešení bakalářské práce spočívá v návrhu Porotherm stropu. 

 

 ● Technologická část (předmět bakalářské práce): 

Technologická část práce spočívá ve zpracování technologického předpisu, položkového 

rozpočtu a časového harmonogramu. 

 

Obsah bakalářské práce odpovídá zadání.  

 

 

2 Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Práce obsahuje požadované a potřebné součásti, jednotlivé části jsou provedeny na dobré 

úrovni. 
 

Struktura bakalářské práce odpovídá zadání. Jednotlivé části bakalářské práce na sebe 

navazují. 
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3 Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Ve výkresové dokumentaci jsou drobné nedostatky (např. neodpovídající značení místností 

v půdorysu a v legendě místností), které nesnižují výrazně kvalitu předkládané práce. Veškeré 

přílohy textové a výkresové části jsou zpracovány počítačovou technikou.  

 

Práci považuji za pečlivě zpracovanou po stránkách, jak techniky, tak co do úplnosti. 

 

  

4 Jiné poznatky, kritické připomínky? 

 

Vzhledem k rozsahu zadání, jsem žádné závažné nedostatky neshledal. 

 

 

5 Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

 

Bakalářská práce, vzhledem ke svému rozsahu, nemůže přinést nové poznatky v oboru 

techniky. 

 

 

6 Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Studentka použila pro jednotlivé části diplomové práce vhodně zvolené prameny. 

 

 

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

 

Bakalářská práce je zpracována pečlivě na vyhovující úrovni odborné i formální. 

 

 

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

 

Práce je použitelná jen jako bakalářská práce.  

 

 

9 Práci hodnotím: 

 

Práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

 

         ……………………………. 
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V Ostravě dne 16. května 2011      podpis oponenta 


