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I. Kritéria hodnocení 
 

Kritéria hodnocení A B C D E F nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

       

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 
do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Připomínky k práci 

 

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky: 
 
● Celkové konstrukční řešení objektu obsahuje významnou chybu: Vzhledem k půdorysnému 
uspořádání budovy (přibližný tvar písmene „H“) a jejím rozměrům je zřejmé, že nosná konstrukce 
objektu by měla být rozdělena na menší dilatační celky. Dilatační spáry by měly být situovány mezi 
hlavními trakty a spojovací chodbou, nebo případně rozdělovat hlavní trakty v místě návaznosti 
spojovací chodby. Při absenci dilatačních spar dojde u předmětné budovy téměř jistě k porušení 
nosné konstrukce trhlinami v místě napojení hlavních traktů na spojovací chodbu.  
 
● Ve výkresech svislých řezů objektem (výkres č. 4 a 5) není zakreslena hydroizolace spodní stavby! 
Jak bude řešena? (viz otázky pro rozpravu) 

 
● Ve výkresu půdorysu 1.NP (výkres č. 2) jsou kompletační konstrukce „O16“ v místech zapuštěných 
lodžií/výklenků řešeny velmi schematicky. Integrace této konstrukce do navazujícího obvodového 
pláště budovy bude jistě mnohem složitější (zasloužilo by si detail). 
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● Na výkresu č. 11 (Detail soklu) není jasné, jak bude řešen povrch soklu – z výkresu se zdá, že povrch 
soklu bude tvořen pouze deskou z XPS bez jakékoliv povrchové úpravy. 
 
● Řešení stropní konstrukce v hlavních traktech objektu (učebny) jako křížem vyztužené desky pnuté 
do masivních průvlaků (které mají rozpon 8m) není příliš vhodné (byť proveditelné). Vzhledem 
k půdorysnému uspořádání hlavních traktů (protáhlý obdélník, jednotrakt) by bylo jistě vhodnější 
zvolit jiný způsob zastropení (viz otázka pro rozpravu). 
 
Připomínky k formální a grafické úrovni práce: 
● Jazyková úroveň práce je celkově na dobré úrovni. 
● Grafické přílohy jsou zpracovány na průměrné úrovni, obsahují několik drobných nedostatků 
z hlediska zakreslování, jako např. skladby podlah vykreslené v řezu 1:50, nebo nesprávně značené 
překlady v půdorysu (plnou čarou). 
 

Studentka splnila zadaný úkol v rámci požadovaného rozsahu. 
 
 

III. Doporučení pro rozpravu 
 

● Navrhnout polohu a konstrukční řešení dilatačních spar v zadané budově. 
● Popsat a na výkresech svislých řezů ukázat řešení hydroizolační obálky spodní stavby. 
● Navrhnout vhodnější způsob řešení stropní konstrukce v hlavních traktech objektu, kde   
    jsou situovány učebny (viz připomínky k práci). 

 
 

VI. Celkové hodnocení 
 

C (dobře) 
Používaná stupnice hodnocení: 
 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 
V. Závěr 

 

Na základě výše uvedeného jako oponent předložené bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 

 
 
V Praze dne 12.6.2018       
  

            doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. 
                  Oponent bakalářské práce 
  


