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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Novostavba objektu provedená suchým zděním systému STAVSI 
Jméno autora: Michal Šach 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Běla Stibůrková, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra Konstrukcí pozemních staveb 
 
 
 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním bylo na podkladě architektonické studie a zejména nastudováním výše uvedeného stavebního systému, 
vypracovat stavební výkresy na úrovni ke stavebnímu povolení.  
 
 
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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Student splnil zadání. Práce vychází z architektonické studie, kterou autor měl co nejvíce zachovat, pro doložení 
variability možností systému STAVSI. Výsledky dokládají stavební výkresy. Autor uvádí všechny zprávy k objektu. 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přistupoval k práci aktivně, pravidelně konzultoval. Pracoval samostatně a svědomitě. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vzhledem k tomu, že se student se systémem seznámil a nastudoval ho až v průběhu bakalářské práce, hodnotím 
velmi dobře, jak se v relativně krátkém časovém období zorientoval a dokázal jej plně využít pro svůj navrhovaný 
objekt. Jistě mu byly přínosem zejména konzultace a rady od autora systému. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce vcelku odpovídá zadání.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Autor se v bakalářské práci korektně vyjadřuje ke všem používaným pomůckám, v práci uvádí všechnu použitou 
literaturu, včetně literatury firemní. V určitých partiích by bylo možné, lépe oddělit vlastní text od textů 
firemních, to je však věc zkušenosti a student mám předpoklady si  je rychle osvojit. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce je velmi dobré úrovně, je samostatně zpracována a obsahuje vše , čím student vyčerpal zadání.  
Hodnotím významně, poctivost a  odhodlání nastudování nové věci, se kterou se vypořádal velmi dobře. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 18.6.2019     Podpis: Stibůrková 


