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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Novostavba bytového domu 
Jméno autora: Jakub Krásl 
Typ práce: Bakalářská práce 
Fakulta/ústav: Stavební fakulta ČVUT 
Katedra/ústav: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Běla Stibůrková, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 

 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce 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 oboru R – realizátor , pan Krásl splňuje plně požadavky kladené na závěrečnou práci. Práce je doplněna 
technologickou částí obsahující tři technologické předpisy s vyhodnocením oněch variant obvodových stěn a výkres zařízení 
staveniště. Dále je práce doplněna požárně bezpečnostním řešením a partií techniky prostředí staveb. Obsáhle a pečlivě jsou 
zpracovány všechny textové části, tedy zprávy. Řešení detailů vybraných úseků tvoří samostatnou přílohu.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Student chodil na konzultace pravidelně, připraven a s vlastním řešení. Je jisté, že je schopen samostatné projekční činnosti, 
zatím v rozsahu odpovídajícímu stupni bakalář. 

 

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.  
Přes svůj vybraný a studovaný obor – technologie, autor velmi dobře vyřešil své zadání, v intencích současného praktického 
projektování. Pracoval se zájmem, pečlivě a s vnímáním širších souvislostí. Práce je velmi kvalitně zpracována i po stránce 
grafické, do značných podrobností. 

 

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 
Práce je přehledně řazena, obsahuje všechno co má, je srozumitelná. 

 

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. 
Bakalář nastudoval potřebnou literaturu, obzvláště normy, používal doporučená skripta a zcela eticky uvádí všechny 
používané prameny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářská práce studenta Krásla přináší ucelený projekt, v některých partiích (obzvláště detailní zpracování 
vybraných podrobností) pro stavební povolení. Je svědomitě zpracována , přes některá upřesnění, která zaznějí v 
 rozpravě ji hodnotím jako velmi kvalitní. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   A - výborně 
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