POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

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

Novostavba bytového domu
Veronika Špicarová
bakalářská
Fakulta stavební (FSv)
Katedra Konstrukcí pozemních staveb
Ing. Václav Kumšta
Katedra Konstrukcí pozemních staveb

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Splnění zadání

splněno

Zvolený postup řešení

správný

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Na podkladu architektonické studie vypracovala studentka stavební výkresy ve formě ke stavebnímu povolení. Rozšířením
byla rešerše bezbariérového řešení objektu. Významnou část práce tvoří oblast technologie.

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.
Zadání je splněno. Do značné míry respektuje požadavky Vyhlášky č. 499, ale chybí číslování výkresů, což znesnadňuje
orientaci v odevzdané práci.

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup je zvolen dobře, nejprve studium bezbariérového užíváni objektu, poté vlastní zpracování výkresů.

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.

Bakalářská práce splňuje vcelku velmi dobře zadání, a to jak obsahem, tak i odborností zpracování. Je zřejmé, že
adeptka zadanou práci splnila s dostatečnou erudicí, větší péči by mohla věnovat formální úpravě elaborátu (viz
např. rozpiska „souhrná technologická zpráva“, namísto „B. Souhrnná technická zpráva“.
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce není přehledná, v jedněch deskách nalezneme části D1.1 i D1.2 a názvy nejsou v souladu se seznamem.
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.

Studentka zúročila znalosti nabyté studiem. Prostudování bezbariérového řešení věnoval značnou pozornost.
V práci je seznam použité literatury a v odkazech textových zpráv uvádí zdroje.
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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.

V intencích bakalářských prací tohoto oboru studentka odvedl velmi dobrou práci.

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.
V rámci rozpravy nad prací by student měl zodpovědět tyto dotazy:
Jaké jsou požadavky na rampy podle „bezbariérové“ vyhlášky č. 398/2009 Sb.?
Jaké typy střešních plášťů znáte u plochých střech?
Jaké jsou výhody zateplení z vnější strany obálky?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 17.6.2019

Podpis:

2/2

