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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Předložená bakalářská práce odpovídá svým rozsahem i formou uvedenému zadání. 

 

 

 

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

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

    Jednotlivé části bakalářské práce na sebe logicky navazují a jsou úplné. 

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Předložená bakalářská práce je originálním návrhem studenta. Objekt bytového domu je 

navržen v tradiční technologii – nosné stěny a stropní konstrukce v systému Porotherm. 

Střešní plášť – nevětraná plochá jednoplášťová střecha s hydroizolační folii, s využitím 

spádových tepelně izolačních klínů. Návrh tohoto konstrukčního řešení je obecně v pořádku. 

Zpracování projektové dokumentace je na velmi dobré úrovni. 

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Předložená bakalářská práce je zpracovaná velmi zodpovědně, ale je třeba vytknout některé 

drobné nedostatky. Ve výkrese detailu napojení střešního souvrství u atiky (D.1.1b.14) není 

úplný popis skladby. Ve výkrese (D.1.1b.01) výkopu jsou zaměněny popisy řezů. Ve výkrese 

řezu A-A‘ neodpovídají některé výškové kóty skutečnosti, jedná se patrně o překlep. 

Ve stejném výkrese doporučuji neukládat mezischodišťovou podestu na obvodové zdivo.  

 

5. Uveďte, zda a ve kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Při navrhovaní stavby byly použity tradiční technologie a materiály, které splňují veškeré 

požadavky na současné řešení stavebních objektů. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Výběr studijních pramenů odpovídá danému úkolu. 

 

 

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

    Po formální stránce je projekt zpracován jasně a přehledně s dobrou grafickou úrovni. 

 

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

    Bakalářská práce je použitelná jako ukázkový vzor pro řešení staveb obdobného 

charakteru. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

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

   výborně 

      

 

 

 

    Dne 13.5.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


