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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plán kontrol zkoušek pro provádění hrubých podlah 
Jméno autora: Jan Žďárský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Miloslava Popenková 
Pracoviště oponenta práce: Katedra technologie staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřena na stále aktuální téma týkající kontroly kvality stavebního díla 

 

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. 

Předložená bakalářská práce splnila požadavky zadání 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student při zpracování plánu kontrolních zkoušek postupoval vcelku přehledně a systematicky, ne však zcela úplně 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je standardní, vycházející ze znalostí dané problematiky na úrovni výuky částečné praxe 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K formální úrovni nemám zásadní připomínky, rozsah práce odpovídá zadání 

 

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. 
Citace i zdroje odpovídají danému tématu, student by měl uvádět i citace týkající se terminologie 

 

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. 
Student svou prací prokázal, že je schopen samostatně řešit zadané úkoly 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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. 
Otázky: 

1) Vysvětlete pojem hrubá podlaha ve vztahu k uváděnému pojmu podkladní vrstvy podlah 
2) Uveďte zodpovědnost stavební dozoru na základě požadavku stavebního zákona (v práci uvádíte, že 

nezodpovídá) 
3) Jak se projeví výrobní odchylky vrstvy podlahového souvrství, doporučené tolerance jednotlivých vrstev 

podlah dle ČSN a průhyb stropní konstrukce v návrhu světlé výšky podlaží 
4) Na základě jakých parametrů se navrhuje tloušťka obvodových pásků 
5) Na základě čeho dimenzujete velikost drátků v drátkobetonové podkladní vrstvě podlahy 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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