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Bakalářská práce je pečlivě zpracovaná a odpovídá zadání v plném rozsahu. Bakalářská práce 
je úplná. 
 
Předkládaná bakalářská práce je dobře a přehledně strukturovaná, návaznost jednotlivých 
dílčích částí je dobře rozvržené a logické.  
 
Formální a jazyková stránka předkládané bakalářské práce je dobrá. 
 
Bakalářská práce je zpracována na standardní technické a grafické úrovni.   
 
Zadaná bakalářská práce je členěna na část pozemní stavby a část technologie.  
 
Textová část obsahuje anotaci v českém a anglickém jazyce, klíčová slova, průvodní a 
souhrnnou technickou zprávu, která je  zpracována podle stavebního zákona č.183/ 2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Dále textová část obsahuje technologický postup provádění 
hrubé stavby jednoho podlaží (svislých i vodorovných konstrukcí) bytového domu, , časový 
plán – harmonogram, položkový rozpočet a technickou zprávu zařízení staveniště. Texty jsou 
přehledeně zpracované a dostatečně podrobné. V textu jsou uvedeny předepsané citace 
použitých zdrojů. 
 
Dále textová část obsahuje seznamem použité literatury, obrázků a tabulek. 
 



Student dobře pracoval se studijními prameny, přiměřeně využíval normy a odbornou 
literaturu.  
 
Výkresová část obsahuje 19 výkresů vybrané části pozemní stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, 2 výkresy části technologie, a to výkres zařízení staveniště a časový harmonogram. 
V bakalářské práci byly nad rámec zadání zpracovány výkresy výkopů,  stropních konstrukcí 
a dvě variantní řešení zastřešení, a to plochá střecha a krov. Obě variantní řešení zastřešení 
byly rovněž promítnuty do výkresů pohledů. Výkresy jsou zpracovány podle ČSN 01 3420.  
 
Grafické zpracování výkresové části je standardní, drobné chyby a nepřesnosti odpovídají 
malé praktické zkušenosti studenta.  
 
Drobné chyby ve výkresové části: 
 

- předstěny nejsou dostatečně popsány,  
- proč navrhujete štěrkový podsyp pod podkladním betonem a pod základovými pásy, 

do podkladního betonu navrhujete výztuž, ale základ pod schodišťovým ramenem 
ponecháte v násypu, 

- v řezu B-B chybí zakreslení překladů nad dveřmi u vnitřních stěn, 
- u ploché střechy navrhujete vnitřní žlab bez jakéhokoliv spádu (chybí jeho zobrazení 

v dílčím řezu A-A), 
- u krovu je podepření středu vazného trámu navženo přímo do stropu (na vložku 

Miako) bez dalšího statického opatření. 
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