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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bytový dům U Botiče 
Jméno autora: Matyáš Zakouřil 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí 
Oponent práce: Ing. Kamila Cábová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, FSV, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání sestává ze zpracování požárně bezpečnostního řešení budovy (zaměřeno na část budovy), z posouzení vybraných 
konstrukčních prvků za běžné a zvýšené teploty. 

 
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. 
Zadání je splněno. Vybranými konstrukčními prvky jsou ocelový mostek spojující dvě části budovy a ocelová konstrukce 
balkónu bytové jednotky. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup je vhodně zvolen. 

 
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. 
K práci byly využity znalosti získané během studia. Doporučená literatura v zadání práce však využita nebyla.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsou překlepy, v části PBŘ chybí číslování stran, v obsahu části Statika jsou použity různé fonty pro shodné úrovně 
obsahu, což je pro čtenáře matoucí. Rozsah odpovídá BP.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Zdroje byly vhodně vybrány, některé však nejsou správně uvedeny, např. str. 56 – u norem uvádět vydavatele a rok vydání.  

 
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). 

 
 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
 
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. 
 
Student ve své práci zpracoval požárně bezpečnostní řešení objektu a navrhl a za běžné i za požární situace 
posoudil konstrukční prvky ocelového mostku a balkónu.  
K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. V části N PBŘ uvádíte tlačítka Central a Total Stop. Vysvětlete, jaký je mezi nimi rozdíl.  
2. PBŘ – výkres 4 – PÚ N02.14 – vysvětlete vykreslení PNP. Jaké je použito zasklení v zimní zahradě? Proč je 

v kavárně a na mostku sklo s požadovanou PO a zde ne? Proč? 
3. Část Statika – na str. 8, 13, 15 atd. uvádíte proměnné zatížení pod označením G. Jak se správně označuje? 
4. Část Statika – na str. 25 je posouzení šroubového spoje na střih – vysvětlete počet střihů na výkrese spoje. 

Návrh je M12 – ve výkrese je M16? O jakou část se v návrhu na str. 25 jedná? 
5. Část Statika – str. 48 – proč je zde dřevěný sloup balkónu? Není konstrukce ocelová? 
6. Část Statika – z jakého důvodu je použita ocel S235? Vysvětlete. 
7. U posouzení tlačených prvků mostku i balkónu není posouzena kombinace N+M. Ani při požáru.(např. str. 

38, 48) 
8. Při obhajobě doporučuji probrat výkresy detailů.  

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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