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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku 
Jméno autora: Daria Sidorenko 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Nováček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební (FSv), K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce bylo vypracování projektové dokumentace (stavební části) bytového domu v úrovni projektu pro stavební 
povolení, rozšířené o návrh stavebně-konstrukčního řešení vybraných detailů stavby a komplexní posouzení z hlediska 
stavební fyziky (tepelné ochrany budov, stavební akustiky a světlené techniky). 
Zadání hodnotím jako průměrné náročné, u projektově orientovaných závěrečných prací se jedná o standardní náplň 
zadání. 

 

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 práce bylo splněno. Autorka se svědomitě věnovala vypracování jednotlivých částí dle zadání.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka pracovala průběžně, pravidelně se každý týden účastnila konzultací, na které byla vždy řádně připravená. 
Během celého semestru byla velmi aktivní a prokazovala schopnost samostatné tvůrčí práce. Bylo zřejmé, že projektové 
činnosti se stejně svědomitě věnuje i v praxi. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je z hlediska odborné úrovně zpracována velmi kvalitně. Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace odpovídá 
tomu, co je běžné v praxi. Po celou dobu bylo zřejmé, že studentka je bez problémů schopná využívat znalosti získané 
studiem, z odborné literatury i od výrobců stavebních materiálů pro svoji tvůrčí činnost. I když si např. pro nosnou 
konstrukci objektu vybrala méně obvyklé řešení (systém ztraceného bednění), podařilo se jí dosáhnout kvalitního výsledku. 
Díky průběžné práci a pravidelným konzultacím postupně svoji práci rozšiřovala a doplňovala, což zvýšilo kvalitu finálního 
návrhu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě a je patrná snaha o maximální eliminaci pravopisných chyb a 
překlepů. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Studentka pracovala s literaturou a zdroji, které jsou s ohledem na zpracovávané téma a formu bakalářské práce zcela 
relevantní. Dominantní část tvoří legislativní předpisy a technické normy. V práci jsem nezaznamenal porušení citační 
etiky. 

 

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. 
Nemám. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Přístup studentky k řešení bakalářské práce byl příkladný. Od začátku semestru byla velmi aktivní, pravidelně 
konzultovala a bez větších problémů postupně vypracovávala jednotlivé části dle zadání. Byla velmi svědomitá, o 
problémech byla schopná přemýšlet komplexně a v souvislostech. Díky všem těmto aspektům se jí podařilo 
vypracovat kvalitní bakalářskou práci. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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