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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici 
Jméno autora: Kateřina Baškovská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Externista 

 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Zadaná rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici v ulici Rychnovské č.p. 209 vychází z potřeb 
města, kde podobné zařízení v současné době neexistuje. 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly výkresy stávajícího stavu a celkový obsahovaný záměr 
budoucího funkčního využití. 
Rozsah vypracované projektové dokumentace byl definován zpracováním projektu pro povolení stavby a 
statickým posouzením navržených stavebních úprav.  
 
 

 

Splnění zadání splněno 
 

Autorka vypracovala B.P. zcela v souladu se zadáním. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Způsob vypracování zadané problematiky, který autorka ve své práci použila považuji za správný a korespondující se 
současnými metodami běžně aplikovanými c praxi. 

 

Odborná úroveň B – velmi dobře 
 
Bakalářská práce je z hlediska pousouzevní odborné úrovně vypracována velmi kvalitně, svědomitě a přehledně.  
Nově navržená konstrukční řešení prokazují dobrou aplikační úroveň zpracovatelky. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
 
Posuzovaná B.P. je z hlediska formální a  jazykové úrovně správná a její celkové uspořádání m á přehlednou a srozumitelnou 
formu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Autorka využila poznatky ze základní řady publikací, kterou doplnila studiem předpisů a norem. 

Další komentáře a hodnocení 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Vlastní zadání B.P. je velmi zajímavé a pro autorku poměrně náročné. Celá práce je provedena velmi svědomitě a 
co do obsahu zcela v souladu se zadáním ve všech jeho částech. 

Celkově má B.P. velmi dobrou úroveň jak v návrzích konstrukční části, tak v části textové i v grafickém provedení. 

 

Dotazy u rozprava nad prací: 

-Jaké hlavní technické údaje by měla mít koordinační situace? 

- Proč nejsou u všech předepsaných výkresů nového stavu uvedeny ve větší míře výškové kóty? 

- nové konstrukce by měla být lépe proklovány. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
 
Datum: 11.6.2017     Podpis:   Doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc. 
 
 
 
 


