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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stavebně technologický projekt - Obytný soubor Na Vackově – Objekt F 
Jméno autora: Karolína Pechlátová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Michal Bruzl 
Pracoviště oponenta práce: Abbey, s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce je průměrné náročnosti. 

 

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.  

 

Práce je kompletní a obsahuje všechny části, dle zadání, řešený postup je o něco delší než je na trhu běžné, kde pro 
daný objekt by doba výstavby neměla přesáhnout cca 20 měsíců. Velmi dobře je však zpracován návrh zařízení 
staveniště a časoprostorový graf. 

 

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

 

Studentka zvolila správný postup řešení úkolu, kde v návrhu byla zohledněna náročnost prováděných prací, nicméně jak 
již bylo konstatováno výše pro komerční řešení by bylo nutné zvolit agresivnější přístup k harmonogramu výstavby. 

 

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 
Formální úroveň práce je odpovídající pro zpracování bakalářské práce. Autorka používá dostatek odborné terminologie. 
Práce obsahuje veškeré náležitosti. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 

 
 

Práce je formálně i typograficky provedena správně, bez zjevných chyb. Celkově je přehledná a srozumitelná  

 

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. 
V bakalářské práci bylo využito základní množství pramenů a studijních materiálů, ve většině případů v elektronické 
podobě. Studentka se dostatečně odkazuje na své citace. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově je práce zpracována přehledně a formálně správně. Přes drobné výhrady neobsahuje závažnější chyby a v 

některých částech kvalitativně překračuje úroveň bakalářské práce. 

1) Studentka uvádí, že výstavba objektů bude trvat 3 roky a 10 měsíců, což je poměrně dlouhá doba. Jak a 

čím by se dala urychlit výstavba?  

2) Objekty, které se budou zateplovat pomocí ETICS, mají zaoblené rohy. Jakými způsoby se zateplují 

obloukové fasády?  

3)Studentka navrhla dva věžové jeřáby na zařízení staveniště, nestačil by zde jeden? Jaké jsou minimální 
vzdálenosti jeřábů od objektu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.6.2017     Podpis: Michal Bruzl 


