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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Úpravy a zpřesnění projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu 
Jméno autora: Ondřej Hálek 
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.  

Student splnil zadání své bakalářské práce, kterým se zavázal v zadání BP.  
 

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

Autor rozdělil svoji bakalářskou práci do dvou částí. V první části se zabývá legislativou změn projektové dokumentace. Ve 
druhé části potom popisuje tři změny v projektové dokumentaci na ÚČOV. 

 

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. Autor používá dostatek odborné terminologie. 
Práce obsahuje veškeré náležitosti. 

 

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 
Student zpracoval svoji práci podrobně a srozumitelně. V praktické části jsou popsány a i výkresy zdokumentovány tři 
příklady změn v projektové dokumentaci během výstavby.  

 

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. 
V bakalářské práci bylo využito základní množství pramenů a studijních materiálů, ve většině případů v elektronické 
podobě. V práci ovšem není moc odkazů na citovanou literaturu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Vzhledem k průměrné náročnosti zadání a správně zvolenému postupu řešení s velmi dobrou úrovní odbornosti 
byla bakalářská práce ohodnocena jako lepší než dobrá. 
Student popisuje záměnu monolitických stropů za prefabrikované filigránové stropy. Jakým způsobem se ukládají 
filigránové stropy a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? 
Kdy je stavebník nucen ohlásit změny v PD stavebnímu úřadu? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.6.2017     Podpis: Michal Bruzl 


