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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
    Zadání bakalářské práce bylo studentem splněno v plném rozsahu jak v textové, 
tak i ve výkresové části. 
 
 
2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
    Bakalářská práce je zpracována přehledně, jednotlivé její části na sebe logicky navazují, 
případně se doplňují. 
 
 
3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 
        Předložená práce je originálním návrhem studenta. Předložená bakalářská práce je 
originálním návrhem studenta. Objekt bytového domu je navržen v tradiční technologii – 
nosné stěny i stropní konstrukce v systému Porotherm. Střešní plášť – nevětraná plochá 
jednoplášťová střecha s hydroizolací z asfaltových modifikovaných pásů. Zpracování 
projektové dokumentace je na dobré úrovni. Byla dodržena norma zakreslování stavebních 
konstrukcí, technické normy, vyhlášky a nařízení, nutné k vypracování bakalářské práce dle 
zadání.  
 

 
 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
    Předložená bakalářská práce je zpracována velmi zodpovědně, ale je třeba vytknout některé 
drobné nedostatky. Ve výkrese řezu je v podlaze dveřní otvor podezděný cihlou a to jak 
u vnitřních, tak i u vstupních dveří. Doporučoval bych u vnitřních dveří cihlu vynechat 
a skladbu podlahy realizovat v celé ploše s dilatacemi. U vstupních dveří lze s výhodou použít 
spodní speciální osazovací profil, který může být součástí dodávky těchto dveří. Ve výkrese 
řezu B-B´ je nosná obvodová stěna tloušťky 400 mm uložena jen na 4 ks POT nosníků 
Porotherm. Doporučoval bych použít v tomto případě ve stropní konstrukci válcované 
nosníky. 
 
5. Uveďte, zda a ve kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 
    Z hlediska použitých stavebních materiálů, technologií a skladeb konstrukcí je dodržen 
současný trend a standard. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
    Studijní materiály byly vhodně vybrány a následně využity v předmětné bakalářské práci. 
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
    Textová část je zpracována pečlivě v souladu s platnou legislativou a velmi dobře doplňuje 
výkresovou část této bakalářské práce. 
 
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 15.5.2017   
     Podpis oponenta 
 
 
 
Poznámka: 
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


