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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Sportovní centrum v Harrachově 
Jméno autora: Marek Trabalka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
Oponent práce: Doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: V důchodu 

 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Tematické zaměření zadání bakalářské práce vychází z architektonické studie sportovního centra v Harrachově. Zadání 
definuje rozsah zpracování formou projektu potřebného pro stavební povolení, s rozšířením v oboru časového plánování a 
požadavků při realizaci. Plánované umístění stavby je Harrachov, U Dolu, parcela č. 1034/24. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Autor vypracoval bakalářskou práci kompletně ve všech zadaných částech. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Navržený konstrukční systém odpovídá účelu budovy a její poloze ve svažitém terénu, včetně klimatickým podmínkám 
 (nadmořská výška 0,000=665,000m.n.m. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
 
Autorem navržený konstrukční systém považuji pro daný objekt za vhodný. Při hodnocení celkového uspořádání objektu 
považuji výsledek za velmi kvalitní, který potvrzuje, že autor zdařile aplikuje odborné znalosti nabyté studiem.  

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
 
Srozumitelnost posuzované bakalářské práce je z hlediska formálního uspořádání i použitých odborných výrazů vypracována 
správně,  naprosto přehledně. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Doporučené metodické pokyny pro zpracování závěrečných prací jsou dodrženy a student zároveň rozšířil své poznatky o 
odborné i internetové zdroje. 

 

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. 
Bakalářská práce je je vypracována svědomitě, pečlivě a odpovídajícím způsobem ve všech zadaných částech. 
Autorem navržené konstrukční řešení považuji za odpovídající. Práce má výbornou úroveň odbornou, rovněž 
v textové části i v grafickém provedení. Z hlediska celkového hodnocení jde o komplexní práci velmi vysoké 
úrovně zpracování. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak bude řešena dešťová kanalizace, kudy povede, uveďte zamýšlené řešení odvodnění zpevněných ploch. 

Jak je řešen vstup na střechu? 

Jaké všechny popisy obsahují výkresy schodů? 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.6.2018     Podpis: doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc. 


