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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Stavebně technologický projekt - bytový dům Tetínská 
Jméno autora: Matěj Řezníček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Nina Podlahová 
Pracoviště oponenta práce: Konsit a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání odpovídá náročnosti bakalářské práce. 

 

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. 

Byl zpracován stavebně technologický projekt na vybraný projekt a analýza balkonových konstrukčních systémů  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Byl zpracován technologický projekt dle standardní struktury a porovnány možnosti řešení balkonových konstrukcí včetně 
technologického hodnocení.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Byla použita odborná literatura, odborné odpovídající výstupy. Práce naplňuje požadavky na odbornou úroveň Bc. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň dobrá, místy použity laické výrazy 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
V částech práce absence citací, neúplnost výpisu citací 
 

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 posouzení konstrukčních variant balkónů chybí přehledné vyhodnocení, zde mohl student podrobněji zpracovat celkové 
porovnání. Jednotlivé závěry nejsou doplněny o komentáře. 
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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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
1) Student zpracoval technologický projekt na bytový dům. Dál zjednodušeně posuzoval 3 konstrukční 

varianty balkónů. Zde prosím o přehlednou tabulku výsledků nákladů, výhod a nevýhod a v jakých 
případech tuto konstrukci použijeme.  

2) Podrobněji rozeberte způsob ocenění jednotlivých prací, včetně uvedení kalkulačního  
vzorce ( především u KZP) 

3) Popište postup a způsob návrhu a dimenzování zařízení pro odpadového hospodářství  
 
 
 
Datum: 11.6.2019     Podpis: 


