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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sportovní hala ve Světlé nad Sázavou 
Jméno autora: Bc. Vítězslav Lacina 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Nováček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 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. 

Úkolem studenta bylo vypracování projektu pro stavební povolení, rozšířeného o konstrukční řešení vybraných stavebních 
detailů. Dále návrh hlavních konstrukčních prvků stavby a vypracování koncepčního návrhu větrání a základního stavebně-
fyzikálního posouzení stavby (nebo jejích dílčích částí) s důrazem na prostorovou akustiku. Student toto zadání splnil bez 
výhrad. 
 

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. 
Student v průběhu zpracování projektu prokázal, že je schopen pracovat samostatně. Pravidelně svoji práci konzultoval a i 
dílčí odborné části (statiku a větrání budovy) měl vypracované včas, v příslušné projektové fázi. 

 

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. 
Student prokázal, že je schopen samostatně aplikovat znalosti získané během studií. Bylo zřejmé, že se pohybuje ve stavební 
praxi nebo o ní má nezbytný přehled a je schopen hledat a navrhovat vhodná materiálová a konstrukční řešení. Velmi dobře 
si poradil se všemi problémy, se kterými se při své práci setkal a odborná úroveň výsledné práce je podle mne velmi dobrá.  

 

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 
Po formální stránce je práce zdařilá. Je zpracována v souladu se zvyklostmi běžné stavební praxe a odpovídá současnému 
způsobu navrhování.  Je přehledná, jednotlivé části jsou logicky a správně seřazeny. 

 

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. 
Zdroje byly vybrány správně. Vzhledem k charakteru práce (projekt) jde zejména o výběr aktuálních českých technických 
norem a jiných platných legislativních předpisů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Nemám. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Datum: 6.2.2017     Podpis: 


