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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Projekt bytového domu v Brně se zaměřením na stavební fyziku 
Jméno autora: Jan Sedlmajer 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Předmětem bakalářské práce bylo rozpracování zadání v podrobnosti architektonické studie do úrovně projektu pro 
stavební povolení (vybrané výkresy stavební části). Důraz měl být kladen na návrh konstrukčního systému a kompletačních 
konstrukcí. Součástí práce mělo být řešení vybraných detailů stavby a komplexní posouzení návrhu z hlediska stavební 
fyziky, zpracované ve formě samostatných příloh. 
Zadání práce hodnotím jako náročnější s ohledem na rozšiřující část věnovanou stavební fyzice (tepelné technice, stavební 
akustice a světelné technice). 

 

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. Student vypracoval vybrané části projektové dokumentace i specializované stavebně fyzikální 
posouzení. Domnívám se, že v některých oblastech zadání dokonce rozšířil (zejména v rozsahu a podrobnosti zpracování). 

 

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. 
V průběhu celého semestru byl student velmi aktivní. Účastnil se pravidelných konzultací, na které byl vždy připravený. 
Někdy měl podklady ke konzultaci připravené i několik dní předem, takže bylo možné se s nimi seznámit dopředu a v rámci 
konzultací se pak věnovat výhradně technickým otázkám. Aktivita a samostatnost se promítla i do kvality a včasného 
odevzdání práce.  

 

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. 
Odbornou úroveň práce považuji za velmi dobrou. Student dokázal zúročit znalosti získané během studia. Od počátku bylo 
zřejmé, že má odborné předpoklady pro úspěšné dokončení práce. Zpracovanou projektovou dokumentaci považuji po 
obsahové i formální stránce za velice zdařilou, bez výrazných chyb a nedostatků. Student jednoznačně prokázal, že je 
schopen přenést znalosti do praxe. Oceňuji poctivý a komplexní přístup k práci, který vždy směřoval k hledání technicky 
správných řešení, nikoliv v tom, jak co nejsnadněji dosáhnout výsledku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální stránce práce nemám žádné připomínky. Výkresová dokumentace i rozšiřující stavebně fyzikální část jsou 
zpracovány způsobem, který je obvyklý v praxi. Výstupy jsou přehledné a srozumitelné. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student pracoval se zdroji, které jsou vzhledem k obsahu práce relevantní. Čerpal z technických norem, aktuálních 
informací výrobců stavebních materiálů na internetu i z manuálů k použitému softwaru. Zdroje jsou uvedené zvlášť 
v textové části projektové dokumentace a v jednotlivých specializovaných částech věnovaných stavební fyzice. 

 

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. 
Další komentáře a hodnocení nemám. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářskou práci považuji za velmi kvalitní po obsahové i formální stránce. Zvlášť pozitivně hodnotím aktivní 
přístup studenta, jeho zájem o řešenou problematiku, samostatnost a schopnost komplexního navrhování.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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