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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Digitalizace kontroly kvality stavebních prací – příprava podkladů pro 
tvorbu elektronických formulářů 

Jméno autora: BC. Karla Zikmundová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra Technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Kateřina Adamová 
Pracoviště oponenta práce: Metrostav Infrastructure a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo možné pojmout různými způsoby. V diplomové práci bylo zadání pojato spíše jako sumarizace jednotlivých 
činností stavebního procesu a vypsání základních kontrol pozemního stavitelství.  

 
Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 
Zadáním bylo digitalizace kontroly kvality. V diplomové práci mi chybí interaktivní digitální výstup např. V MS Excel 
s možnostmi výběrů kontroly jednotlivých konstrukcí v návaznosti na typ zkoušení.  

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Studentka zvolila správné řešení v tabulkové části, ale chybí možnost výběru v digitální formě. Dále mi chybí u tabulek 
kontrolních plánu odpovědná osoba za kontrolu.   

 
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. 
Studentka využila odborné znalosti získané studiem a praxí k sepsání kontrolních plánů a sestavení tabulek.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální část zprávy je v pořádku. 

 
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. 
Studentka využívala odborné podklady hlavně pro úvodní popsání procesů stavební činnosti. Popis kontrol a kontrolních 
zkušebních plánů vycházel z podkladů z praxe a norem.  

 
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. 
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Úvodní část diplomové práce je pojatá obecně. Zabývá se jednotlivými částmi stavebních prací a účastníků výstavby. Dále 
jsou popsány jednotlivé konstrukční části od základů po střechu pozemních konstrukcí v tabulkách, kde jsou uvedeny 
zkoušky a metody kontroly. Zde mi chybí odpovědná osoba za zkoušení a u některých zkoušek rozsah měření a kritéria. 
Tabulky by měly být v digitální podobě s možnostmi výběru pro usnadnění práce. Kontrolní zkušební plány na danou část 
konstrukce z přílohy vycházejí z připravených podkladů a jsou detailně zpracovány.  

 
 
 
 
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. 
 
Otázka č.1: Jaké typy zkoušek se provádí u betonů? 
Otázka č. 2: Uveďte ukázku KZP v digitální formě s možnostmi výběru zkoušek pro zděné konstrukce.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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