
Verze 1.01 1 

 

ČVUT v Praze 
Fakulta stavební 
Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 
Student: Dominik Andreas 
Název práce: Polyfunkční centrum a Radnice městské části Praha 10 
Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. 
Datum zadání: 17. 2. 2016 
Datum odevzdání: 22. 5. 2016 
 

I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F 

Splnění cílů a zadání práce       

Formální a grafická úroveň práce       

Srozumitelnost práce       

Hodnocení přístupu studenta k práci během semestru       
Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 
do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Slovní hodnocení 

 
Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, max. ½ stránky): 

 

Student zpracoval koncept projektu pro stavební povolení vymezené části Polyfunkčního 
centra a Radnice městské části Praha 10. 
Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet, suterénní část je bílá vana. 
Obvodový pláš´t je lehká modulová fasáda v kombinaci s provětrávanou fasádou. Střecha je 
jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. V administrativních prostorech jsou 
sádrokartonové příčky, dvojitá podlaha a akustický podhled. Navrhované řešení projektu 
splňuje předpoklady pro správné fungování objektu v souladu s platnými předpisy.  
Konstrukční část bakalářské práce je splněna v plném rozsahu. Student navrhl konstrukční 
systém i doplňkové konstrukce velice správně pro zadanou budovu. Student pracoval 
samostatně a pečlivě, byl nadstandardně iniciativní a věcně zaujat řešením projektu, zadání 
splnil v rozsahu zcela nad rámec bakalářské práce a na vysoké profesionální úrovni.  
Zpracovanou část projektu polyfunkčního centra a Radnice městské části Praha 10 hodnotím 
jako zdařilou a úplnou. Zvláště oceňuji pečlivé a bezchybné zpracování všech výkresů i 
detailů. 
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III. Celkové hodnocení 
 

Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím předloženou práci známkou: 
 

A - výborně 
 
 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
 

IV. Závěr 
 

Na základě výše uvedeného jako vedoucí předložené bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. 6. 2016 
 
 
 
 
        Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.  


