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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Systém stěnového ztraceného bednění z tepelné izolace neopor 
Jméno autora: Martin Šůs 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Adam Kratochvíl 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je sestaveno tak, že je vhodné, aby student při vypracování kombinoval znalosti jak teoretické tak praktické, získané 
při aktivní účasti na stavbě. Vzhledem k tomu hodnotím zadání BP jako průměrně náročné. 

 

Splnění zadání 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.  

Předložená BP plně odpovídá zadání. Student v rámci BP popsal systém ztraceného bednění z tepelné izolace neopor a 
následně jej dle zadání porovnal s jiným typem konstrukčního řešení a to s dvouvrstvým zděným systémem. Porovnal dané 
systémy z hledisek uvedených v zadání a zhodnotil výhody a nevýhody.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student dle mého názoru zvolil správný postup, kdy dopodrobna popsal méně známý typ konstrukčního řešení z tepelné 
izolace neopor a poté ho porovnal s léty prověřeným dvouvrstvým zděným systémem. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
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 
Student v této BP zúročil znalosti jak teoretické, získané studiem, tak praktické, získané účastí na stavbě rodinného domu, 
kde byl využit systém z tepelné izolace neopor. Nicméně se mohl odkázat na více odborných zdrojů při porovnávání obou 
konstrukčních systémů a nevyužívat především svých znalostí. Tím by se objektivizovalo jejich porovnání. Z tohoto důvodu 
hodnotím odbornost stupněm C – dobře. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Na práci je patrné, že student nemá větší zkušenosti s psaním odborných prací, ale i přesto je práce srozumitelná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Student vzhledem k zadání práce vhodně zvolil použitou literaturu, ačkoliv mohl využít více zdrojů, jak již bylo uvedeno 
v hodnocení odbornosti. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Student splnil zadání BP ve všech jeho bodech. Porovnal méně známé konstrukční řešení s hojně používaným systémem a 
nabídl, tak publikaci, která lze využít v praxi pro výběr konstrukčního systému rodinného domu. 

K obhajobě bych měl následující otázky: 

1) Proč jste k porovnání zvolil zrovna dvouvrstvý zděný konstrukční systém? 
2) V práci uvádíte pouze subjektivní hodnocení obou systémů, dokázal byste toto hodnocení objektivizovat? 
3) V kapitole 4.4.13 uvádíte ceny obou konstrukčních systémů za m2. Odkud tyto ceny pocházejí? 

Po zodpovězení otázek doporučuji tuto práci k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 19.6.2017     Podpis: Adam Kratochvíl 


