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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bezvýkopové technologie – možnosti jejich aplikace ve výrobních a servisních 
areálech ČR (studie) 

Jméno autora: Petr Kubeček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Vložte komentář. - BP též nepostrádá přidanou hodnotu zejména tím, že prosazuje inovativní postupy řešení. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Vložte komentář. - Zpracovatel BP byl dostatečně aktivní a samostatný, což prokazují i jeho vlastní výsledky návrhů řešení 
konkrétních problémů (např. v úseku kompletace katalogových listů BT, BOZP atp.). 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Vložte komentář. - Výsledky BP nabízejí též inovativní řešení, pro obor BT přínosné. Průkazná je též kvalita použitých 
informačních zdrojů. Prokázal též schopnosti nezbytného multidisciplinárního přístupu k řešení.   

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Vložte komentář. - I přes značnou snahu zpracovatele BP se zcela zákonitě projevila v souvislosti s náročným zadáním i jistá 
nezkušenost. Celkovou úroveň BP to však výrazně neovlivnilo. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Vložte komentář. - Zpracovatel BP dokázal vyhledat a využít kvalitních informačních zdrojů včetně korektní prezentace citací 
a odkazů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). – Ocenit lze též jeho rozhodnutí využít nabídku zpracování nekonvečního tématu 
BP. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. – Svou BP zpracoval s opravdovým 
zaujetím, odborně na úrovni a s přidanou hodnotou pro obor BT.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 1.6.2016     Podpis: doc. Ing. P.Šrytr, CSc. 


