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1 Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Bakalářská práce se skládá ze dvou části: z textové části a výkresové části. 

Obě části BP jsou úplné a zpracovány dle zadání.  

Textová část obsahuje část pozemní stavitelství, část technologickou, harmonogram a 

rozpočet dílčí stavební části. 

Výkresová část se skládá z 10 výkresů.  

 

Student použil vhodné materiály ke zpracování bakalářské práce. 

 

2 Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

 

Zadání určuje osnovu práce, bakalářská práce ji respektuje v hlavní struktuře. Uspořádání 

dokumentů v textových částech odpovídá předpisům, výkresová část je úplná ve smyslu 

zadání. 

Orientace ve výkresech je dobrá. Důležité základní informace (legendy) jsou správně 

bezprostředně u výkresů.  
 

3 Základní zhodnocení bakalářské práce: 

 

Bakalářská práce je provedena na dobré odborné úrovni.  

Část technologická je rovněž provedena na dobré odborné úrovni.  

  

4 Jiné poznatky, kritické připomínky? 

 

Z konkrétních nedostatků a předností, kromě již uvedených, jmenujeme např.:   

 

Textová dokumentace je podrobná a úplná. Popisy složených konstrukcí jsou podrobné a 

obsahují všechny konstrukce. 
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V řezech (výkres č. F8, F9) student nad popisovým polem zakreslil severku. Ve výkrese č. F9 

řez B-B je stejnou šrafou vyznačen železobeton a prostý beton, nevyšrafované konstrukce 

jsou zaznačeny pro Porotherm 44 Eko + P6 a zároveň jsou stejnou šrafou vyznačena 

konstrukce atiky a konstrukce ve střešním plášti. V řezech není okótována konstrukční výška 

podlaží. 

Ve výkrese č. F6 půdorys 1.NP je špatně nakresleno schodiště, špatně jsou nakresleny 

prostupy pokračující do vyššího podlaží, chybí šrafy u příček, jsou špatně zakótované vstupní 

dveře. 

Vhodné by bylo doplnění výkresové části větším počtem detailů podlah (např. ukončení 

podlah) . 

 

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

 

Bakalářská práce nepřínáší nové poznatky, prověřuje schopnost studenta využít teoretických 

vědomosti v praxi. 

  

6 Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Absolvent kromě doporučené literatury opatřil a odborně využil také mnoho dalších vlastních 

informačních zdrojů.   

 

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

 

Jazyková stránka textové části bakalářské práce a grafická stránka jsou na dobré úrovni. 

 

 

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

 

Využitelnost práce je pouze jako bakalářská práce.  

 

9 Práci hodnotím: 

 

Práci hodnotím klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

 

 

 

         ……………………………. 

V Ostravě dne 21. května 2012                 podpis oponenta 


