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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Bakalářská práce splnila 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 přehledné a logicky na sebe navazují, textová část je 
dobře strukturovaná. 
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
    Bakalářská práce je zpracována v požadovaném rozsahu a dobrém standardu.  
Práce je členěna na stavebně technickou část a část technologickou, obě části vychází ze 
standardních podkladů odborné literatury při uplatnění souvisejících ČSN.  
   Ve stavební části je řešen bytový dům o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. 
Objekt je zastřešen dřevěným vaznicovým krovem. Je použit jednotný cihelný stavební systém 
Porotherm, a to jak pro svislé, tak i pro vodorovné konstrukce. Návrh ostatních stavebních  
materiálů vychází ze současné nabídky našeho trhu. Stavební část je řešena na 14 výkresech 
(v.č. C 1.1, F 1.2 až F 1.13).  Student zpracoval i vizualizaci objektu ( v.č. F 1.27)  a to nad 
rámec zadání bakalářské práce. Drobné nedostatky ve výkresové části bakalářské práce 
odpovídají malé zkušenosti studenta. 
    V části technologické je pro tvorbu položkového rozpočtu (viz textová část), časového 
harmonogramu stavby ( v.č. F 1.25) a časového harmonogramu kontakního zateplení ( v.č. F 
1.26) využit vhodně počítačový program.  
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Technologický postup je zaměřen na zateplení obvodového pláště, je zpracován podrobně 
včetně názorného grafického zobrazení na výkresech číslo F 1.14 až F 1.15 a zpracovaných 
detailech (v.č. F 1.16 až F 1.22).  
Projekt zařízení staveniště stavby obsahuje technickou zprávu včetně předepsaných výpočtů 
(viz textová část), výkres situace zařízení staveniště (v.č. F 1.23) a výkres zařízení staveniště 
pro fázi zateplení objektu ( v.č. F 1.24).  
 
Textová část je doplněna seznamem použité literatury s průběžnými odkazy na citace v textu. 
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4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Nemám jiné kritické připomínky. 
 
 
5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Bakalářská práce nové poznatky nepřináší. 
 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Byla využita odborná literatura a aktuální ČSN v platném znění. 
 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Formální, grafická a jazyková stránka je na profesionální úrovni. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
    Stavební část je připravena pro možné vypracování dalšími specialisty. 
 
 
9. Práci hodnotím:  
    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
   výborně 
      
 
 
 
    Dne 5.5.2011   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 
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