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I. Kritéria hodnocení 

 

Kritéria hodnocení A B C D E F Nehodnoceno 

Splnění cílů a zadání práce        

Odborná úroveň práce        

Vhodnost použitých metod        

Formální a grafická úroveň práce        

Srozumitelnost práce        

Schopnost studenta vnímat řešenou 
problematiku v širších souvislostech 

       

Poznámka: Políčka v tabulce zaškrtnete pomocí dvojitého kliknutí na políčko myší (vybrat „Výchozí hodnota = zaškrtnuto“), nebo místo něj 

do příslušné buňky tabulky vepište znak X. 

 
II. Připomínky k práci 

 
Zdůvodnění hodnocení jednotlivých kritérií (povinné pole, rozsah ¼ - ½ stránky): 

 

Cíle a zadání bakalářské práce byly splněny. Členění projektové dokumentace odpovídá 
požadavkům prováděcích vyhlášek a stavebního zákona.  
 

Bakalářská práce byla zpracována na velmi vysoké odborné úrovni. Studentka prokázala, že 
je schopna řešit náročnější projekt bytového domu. Oceňuji především vysokou podrobnost 
zpracování projektové dokumentace (zejména technické zprávy). Práce je zpracována 
naprosto srozumitelně a věcně. V textové části projektu je pouze několik slohových chyb, 
překlepů či nesprávných odkazů na kapitoly. Při takovémto rozsahu práce však není 
jednoduché se těmto formálním chybám zcela vyhnout.  
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III. Doporučení pro rozpravu 
 

Pro účely rozpravy doporučuji následující (povinné pole): 

 

V Technické zprávě – Stavební část v kap. 3.5 se uvádí, že ve styku mezi zdivem a sloupy 
bude umístěna trvale pružná výplň – uveďte příklad materiálu a orientační tloušťku. 
 
Řez 1 – střešní žlab u ploché střechy je umístěn přímo u zateplovacího systému navazující 
svislé konstrukce. Jaké opatření byste v tomto detailu navrhla, aby nedocházelo k vlhkostním 
poruchám na svislé konstrukci?  
 
Z jakého důvodu je výška obkladu v koupelnách pouze do výšky 1500 mm nad úroveň čisté 
podlahy? 
 

 

VI. Celkové hodnocení 

 
Jako oponent hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou: 

 

 

A 
 
 
Používaná stupnice hodnocení: 

 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

 

 

V. Závěr 

 
Na základě výše uvedeného jako oponent předložené bakalářské práce:  
 

 Doporučuji práci k obhajobě 

 Nedoporučuji práci k obhajobě 

 
 
 
 
 
V Praze dne  31.5.2020 

 
 
 
         


