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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Novostavba mateřské školy 
Jméno autora: Vendula Davidová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: k124 – katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Nováček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: k124 – katedra konstrukcí pozemních 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. 

Předmětem bakalářské práce bylo rozpracování architektonické studie mateřské školy do projektu pro stavební povolení 
(stavební část). Důraz měl být kladen na komplexní přístup k navrhování a na posouzení vybraných stavebních konstrukcí 
nebo částí stavby z hlediska stavební fyziky. Toto zadání se studentce podařilo splnit. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Studentka během celého semestru, který měla na zpracování své bakalářské práce, pravidelně konzultovala. Na konzultace 
docházela připravená, předkládala vlastní řešení a bylo zřejmé, že je schopná pracovat samostatně. Připomínky vedoucího 
brala při navrhování v úvahu – buď je kriticky rozporovala, nebo je v práci zohlednila. 

 

Odborná úroveň B - velmi 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. 
Odborná úroveň práce je dobrá a odpovídá znalostem, které mohla studentka načerpat v rámci dosavadní výuky. Studentka 
si aktivně vyhledala odbornou literaturu, která jí byla pro řešení práce doporučena, a vycházela z ní při navrhování. 
Studentka prokázala, že je schopná řešit problémy v souvislostech. 

 

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 
Formální úroveň práce je dobrá, vychází z povahy zadané práce. Zpracování projektu odpovídá běžným zvyklostem ve 
stavební praxi. Práce je dostatečně srozumitelná, a to i v odbornější části, která se týká stavebně fyzikálního posouzení 
stavby. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Studentka při navrhování využívala zejména české technické normy. Jejich výběr byl zvolený vhodně a je v souladu s řešenou 
problematikou. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Nemám. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Studentka zpracovávala svoji práci kontinuálně v průběhu celého semestru. Navržené stavební konstrukce, části 
stavby i stavba samotná jsou tedy výsledkem tvůrčí činnosti, při které byly zvažovány různé alternativy řešení a 
vybrány vždy byly ty, které studentka považovala za optimální. Výsledná práce působí jednotně a uceleně, 
v závěru semestru měla studentka čas na formální úpravu práce, která přispěla k její dobré srozumitelnosti.   
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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