POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Horská chata
Ludmila Hegrová
bakalářská
Fakulta stavební (FSv)
K 124 Katedra konstrukcí pozemních staveb
Doc. Ing. Valdemar Kudrna, CSc.
externista

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Splnění zadání

splněno

Zvolený postup řešení

správný

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

B - velmi dobře

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce v zadání určuje zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení s tématem Horská chata. Objekt
je situován do Příchovic u Kořenova , katastrální území Příchovice u Kořenova k. ú. 97. Řešený objet je podsklepený a má tři
nadzemní podlaží a využití půdního prostoru s disposičním uspořádáním ve formě mezonetu (4. Podlaží).

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.
Autorka zpracovala bakalářskou práci obsahem i rozsahem plně odpovídající zadání.

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zvolená metodika postupu je správná a je v souladu se způsobem, který odpovídá principům aplikovaným v praxi.

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
Posuzovaná bakalářská práce je jak z hlediska navrhovaných konstrukcí, tak i v hodnocení ostatních kriterií velmi správná a
odpovídá charakteru objektu.

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její
celkovou srozumitelnost
Bakalářská práce je z pohledu uspořádání i z hlediska jazykového vypracována přehledně a správně. Její celkové uspořádání
má přehlednou formu.

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.
V zadání doporučený seznam literatury a podkladů byl v práci aplikovaný a navíc byl rozšířený o celou řadu podkladů
týkajících se zpracovávané problematiky.

Další komentáře a hodnocení
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Zadané téma je pro bakalářskou práci úkol poměrně náročný. Budova horské chaty ve tvaru písmene „L“ je
disposičně i konstrukčně komplikovaná. Autorka přistupovala k řešení úkolu velmi nápaditě a plně zvládla jak
problematiku řešení konstrukčního uspořádání, tak i návrh zastřešení. Bakalářská práce je zpracována velmi
svědomitě v grafické i textové části. Celkově hodnotím práci velmi pozitivně.
Otázky k obhajobě:
1) Bude areál oplocený?
2) kým způsobem budou řešeno odvodnění zpevněných exteriérových ploch?
3) Navrhněte alternativní možnosti řešení stření konstrukce

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 16.6.2018

Podpis:
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