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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Novostavba mateřské školy ve Fulneku 
Jméno autora: Petr Špáda 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Vlach 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební ČVUT v Praze, K124 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Časově náročnější zadání, větší rozsah projektu, objekt částečně podsklepený, účel užívání objektu jako mateřská školka.  

 

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. 

Splněno v celém rozsahu zadání. Práce obsahuje požadované náležitosti ze zadání a byla zpracována podrobnosti 
dokumentace pro stavební řízení. Student vypracoval i vybrané detaily. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Student konzultoval až ke konci semestru a nebylo tudíž dostatek času na odladění nepřesností. Jinak pracoval samostatně 
a připomínky se snažil zapracovat.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Omezená kvalita daná zřejmě omezeným časem. V konceptu - generelu TZB postrádám cirkulaci TUV a řešení nuceného 
větrání, zvláštní návaznost nepodsklepeného podlaží. V situačním výkresu měl být řešen terén a osazení, strohé popisy. 
V hlavní stavební části, pohledy jsou graficky spíše v úrovni studie. Schodiště, jeho zakreslení a návrh u mezipodesty, tedy i 
jako celku nejsou přesné, nevidím koncepční řešení akustických mostů. V řezu postrádám vypsané skladby konstrukcí pro 
přehlednost. Kladně hodnotím celkově zpracované vybrané stavební detaily, s drobnými nepřesnostmi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Drobné nepřesnosti v zakreslení, například schodiště, některé kóty, jinak bez výhrad. Technické stručné psaní zpráv.  

 

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. 
Při zpracování práce použil doporučenou literaturu ze zadání této práce.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
S drobnými nedostatky celkově student dobře vyřešil danou problematiku projektové dokumentace mateřské školky 
v úrovní dokumentace pro stavební řízení. Na vybraných částech by se dalo ještě dále detailněji pracovat. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Je zřejmé, že student má potenciál, znalosti a dovednosti a je schopen řešit samostatně komplexně projektovou 
dokumentaci daného stavebního objektu, včetně tvorby detailů. Umí aplikovat znalosti získané studiem do praxe. 
Stejně tak je ale vidět a je škoda, že student řešil práci na poslední chvíli, čímž jsou dané drobné nepřesnosti a 
chyby v práci. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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