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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Stavebně technologický projekt – Alzheimer centrum Plzeň Jméno autora: František Kott Typ práce: bakalářská Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) Katedra/ústav: K122 – Katedra technologie staveb Oponent práce: Ing. Karel Ficenec Pracoviště oponenta práce: POHL CZ  II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
 
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.  
Student splnil předložené zadání a navrhl varianty postupu výstavby.  
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup a metody řešení jsou zvoleny správně a to včetně navržených závěrů.  
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 
Práce odpovídá stupni znalostí studenta 3. ročníku v některých částech je i převyšují. Celkem správně využívá nabyté odborné znalosti a dokáže technicky správně formulovat a zhodnotit získané informace.  
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 
Práce je srozumitelná, jsou vhodně používány odborné termíny. Doporučoval bych doplnit rejstřík některých uváděných zkratek, aby byla práce srozumitelnější.  
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. 
Odkazy na zdroje a citace jsou v pořádku. 
 Další komentáře a hodnocení 
V úvodu práce student posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace. K většině těchto nedostatků však v této práci není předložen podklad (např. chybí citovaná Souhrnná technická zpráva, skladby konstrukcí, apod.), takže není možné zhodnotit správnost těchto výtek. V technologickém rozboru pro omítky chybí v části „mechanizace“ použití sila. Ruční provádění omítek tohoto rozsahu (cca 2000 m2) je nevhodné. V technologickém normálu student rozděluje montáž hrubé podlahy FERMACELL (podsyp, tepelná izolace, podlahové desky) mezi tři profese. V praxi to však realizuje vždy jedna a tatáž osoba (firma). To samé platí pro hydroizolaci (ve formě stěrky) a obklady včetně dlažeb – vždy obkladač.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. Práci doporučuji k obhajobě a doplňuji následující otázky: 1. Uveďte způsoby ochrany svislé a vodorovné izolace. Uveďte výhody a nevýhody (technické, realizační, finanční, apod.) 2. Zásady pro realizaci stěrkových hydroizolací (detaily, doplňky, apod.) 3. Význam tzv. kritické cesty postupu prací  
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
     Datum: 12.6.2017     Podpis: 


