
VŠB -  Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 

katedra : 225 akademický rok : 2011/2012 

jméno oponenta : Ing. Marie Wolfová, Ph.D. 

 

HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  28.5.2012 

Téma bakalářské práce :  Hloubkové založení obytných staveb, návaznost na základové 

kénstrukce plošné při nedostatečnostečné únosnosti povrchových vrstev podloží 

část stavební 

část technologie 

Jméno a příjmení : Radim Vanek   

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Student vypracoval svou bakalářskou práci v dostatečném rozsahu v části stavební i v části 

technologické.  

Jako podklad student vypracoval projekt pro stavební povolení bytového domu v Olomouci.   

V části stavební vypracoval  individuálně zadané  výkresy, vztahující se k řešené 

problematice, včetně schémat organizace práce a situace zařízení staveniště. Těžištěm práce je 

část techniologická, kde student uvádí stručný přehled užití hloubkového založení a podrobně 

se věnuje založení na pilotách, které konkretizuje pro použitím pro obytný dům.  

 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce odpovídá zadání svým rozsahem i strukturou. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Práce předkládaná k obhajobě je zpracována s dostatečnou návazností jednotlivých částí 

a je na dobré technické i grafické úrovni. Formální úprava, až na drobné chyby v textové 

i výkresové části, odpovídá požadovanému standardu. Student použil množství technických 

informací, srozumitelně zpracovaných pro konkrétně zadaný objekt.  

Textová část je doplněna seznamem použité literatury s průběžnými odkazy na citace v textu. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    K dané práci nemám připomínky, kromě drobných opomenutí spíše formálního charakteru.  

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Chharakter zadání neumožňuje přínos ve formě nových poznatků, ale zracovává podrobně  

technologii provádění pilot CFA. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Student využil v maximální míře doporučenou literaturu, poznatky odborníků realizačních 

firem a v neposlední řadě i své vlastní zkušenosti s prováděním popisované technologie  

 

 

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

    Grafická a formální úprava odpovídá požadovanému standardu. 

 

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

    Dílčí části bakalářské práce jsou využitelné z praktického hlediska pro provádění 

technologie CFA pro kontrolu provádění a předcházení technologickým chybám a 

nepřesnostem. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   výborně  

      

 

 

 

    Dne 14.5.2012   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


