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HODNOCENÍ  BAKALÁ ŘSKÉ   PRÁCE 

obhajoba této bakalářské práce se koná dne  

Téma bakalářské práce:  VETERINÁRNÍ KLINIKA VÍTKOVICE 

Jméno a příjmení bakaláře (-ky): MICHAELA BLAHUTOVÁ 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Ano, bakalářská práce odpovídá zadání v plném, požadovaném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    
    částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Struktura bakalářské práce, včetně návaznosti jednotlivých částí odpovídá rozsahu a 
požadavkům zadání. 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
 
Pozemní stavitelství: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Část bakalářské práce související s částí pozemního stavitelství je zpracována na dobré úrovni 
jak grafické tak do úplnosti. 
Ke zpracování výkresové části nemám žádných dalších připomínek. 
 
Specializace – pozemní stavby: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 
Zpracování části stavební stavby  je provedeno na úrovni výborně.  
 
Architektura: Ing. arch. Dušan Rosypal 
Architektonická forma řešení objektu vychází z urbanistického konceptu stanoveného 
v předcházejících atelierech. Jedná se o přirozenou dostavbu náměstí Jiřího z Poděbrad 
v Ostravě Vítkovicích, objekt je citlivě komponován do soustavy zeleně a vytváří přirozenou 
uliční frontu směrem do náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Z hlediska stavebně konstrukčních detailů je rozpracována v běžném konstrukčním a 
projekčním standardu. 
. 
  
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 



Chybí detailní rozpracovanost připojení objektu na inženýrské sítě a technologie TZB. 
Projektu by prospěla detailnější zpracování architektonického detailu a řešení konstrukčních 
detailů mimo doležených typových řešení. 
 
5. Zda, a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
 
Bakalářská práce řeší možnosti řešení dostavby dlouhodobé proluky v centru města. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Charakteristika výběru a použití studijních pramenů je vyhovující.  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Z pohledu hodnocení formální stránky je předložená bakalářská práce zpracována adekvátním 
a odpovídajícím způsobem. 
 
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Bakalářská práci lze použít jako příspěvek k diskuzi nad možnostmi dostavby stavebních 
proluk v městském prostoru uzavřeného náměstí. 
 
9. Práci hodnotím:  
zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 
Pozemní stavitelství: výborně 
Specializace: výborně 
Architektura: výborně 
 
Bakalářskou práci hodnotím průměrem hodnocení jednotlivých částí:  
 
výborně 
 
 
 
 
V Opavě dne 21. května 2012                                                                                  . . . . . . . . . .  
                                                                                             podpis vedoucího bakalářské práce 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


