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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Mateřská škola 
Jméno autora: Jiří Čtveráček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K 124 Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: externista 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Podkladem pro zadání bakalářské práce byla architektonická studie mateřské školy situované do Prahy 10 – Vršovice, 
bajkalská ulice č. 1534/19, k. ú. Vršovice 732257. Novostavba je navržena do stávajícího areálu mateřské školy, kde původní 
MŠ bude odstraněna a postavena nová hlavní budova. Zadání určuje zpracování dokumentace pro stavební povolení se 
zaměřením na řešení obvodového pláště. 
 
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.  
Autor zpracoval bakalářskou práci  v souladu se zadáním. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Konstrukční řešení a metodika, kterou diplomant zvolil je zvolena správně a plně odpovídá současné úrovni při zpracování 
projektové dokumentace. 
 
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 
Metodika, kterou autor zvolil, při zpracování bakalářské práce plně odpovídá zadanému úkolu.  
 
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 
Posuzovaná bakalářská práce je z hlediska formální a jazykové úrovně zpracována správně a její celkové uspořádání má 
přehlednou formu. Rozšiřující část -  výběr stínící technika je zpracována na profesionální úrovni. 
 
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. 
Autor plně využil  v zadání definované podklady a literaturu. A dále aplikoval poznatky ze studia předpisů a norem k zadané 
problematice. 
 
 
Další komentáře a hodnocení 
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POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Posuzovaná bakalářská práce je zpracována velice svědomitě a obsahem plně odpovídá požadavkům definovaným 
v zadání. Autor při řešení bakalářské práce prokázal dobré odborné znalosti, které dovedl správně aplikovat. 
Bakalářská práce je zpracována velice kvalitně, až nad rámec bakalářských prací, a to jak po stránce konstrukční, 
tak i textové části. Grafické provedení práce i její celkové uspořádání beze zbytku splňuje zadaný úkol. 
  
Otázky k obhajobě: 
1) Do jaké hloubky v jaké vrstvě) se předpokládá sejmutí ornice? 
2) Jak budou řešeny prostupy inženýrských sítí základovými pasy? 
3) Jakým způsobem bude zajištěno větrání místností uvnitř disposice (např. 1.18, 1.19, 1.20,1.21 … a další)? 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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