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POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Obytný soubor Na Vackově – porovnání projektové dokumentace s realizací 
Jméno autora: Jan Jirušek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb – k124 
Oponent práce: Ing. Ladislav Jůna 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ, autorizovaný inženýr 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání práce očekává zvláštní výstupy či inovativní analýzy. Jedná se o náročnější 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.  

Zadání je splněno v uvedeném rozsahu.  
 

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

Student využil své znalosti pro analýzu získaných podkladů a vhodným způsobem lokalizoval problematická místa. 

 

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 
Student prokázal znalost problematiky a orientuje se v technologických postupech výstavby. Součástí analýzy je studování 
projektové dokumentace s množstvím specifických řešení, ve kterých se student orientoval. 
Detaily bych nicméně požadoval řešit s ohledem na zjištěné nedostatky a následné navrhované opatření.  

 

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 
Forma diplomové práce je velmi dobrá a srozumitelná. Student doplňuje jednotlivé technické detaily vybranou 
fotodokumentaci s popisem. 

 

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. 
Student pracoval s velkým množstvím materiálů, které se týkají dané problematiky. Uvádění zdrojů je v souladu s běžnými 
postupy. 
 

 

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

Práce je zaměřena na velmi aktuální téma v oblasti realizace staveb. Student dokáže identifikovat kritické detaily 
s vhodnou úvahou nad jejich optimalizací.  

Má student představu jaké ekonomické dopady včetně technického řešení by měla záměna rolet za žaluzie? Uměl 
by si poradit s návrhem tohoto detailu? 

  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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