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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Servisní budova lanového centra 

Autor práce: Jan Julíček 
Oponent práce: Ing. et Ing. arch. Tomáš Rabl 

Popis práce: 

Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby 
Servisní budovy lanového centra, jež je situována v obci Vážany nad Litavou. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

- Vysvětlete důvody zvolené kombinace nosných svislých konstrukcí podlaží 1.S, a to co do 
materiálové základny, tak následných vzájemných návazností – např. vazba (ztrac. bednění x 
keramické cihly PTH), výškový modul apod. 

- Vysvětlete důvody zvoleného řešení předstěn, resp. důvody jejich rozsahu (na celou šířku a 
výšku místnosti). Jedná se např. o předstěnu v m.č. S.08, S.09, S.12. 

- Vysvětlete koncepci spádování zpevněných ploch kolem objektu. Např. při jižním rohu 
objektu na úrovni UT= 222,200m.n.m., jsou znázorněny spády různými směry, a to bez 
zakreslení průniků jednotlivých ploch.   

- Vysvětlete koncepci skladby S16, související mimo jiné s detailem D3, zejména pak účel 
betonové mazaniny tl. 56 mm. 

Závěr: 

Ačkoliv se studentem navržený objekt nejeví alespoň co do zastavěných ploch příliš rozsáhlý, je 
faktem, že návrhové poměry a okolnosti související s umístěním objektu ve svahu, dodávají jeho 
návrhu určitou dávku složitosti, v jejímž důsledku a s přihlédnutím na absenci praktických 
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zkušeností, které nelze v daném stupni studia od studenta zcela očekávat, vyvstávají 
z předložené práce určité otázky a nepřesnosti. I přes to se domnívám, že student Jan Julíček, 
svou prací naplnil kladené požadavky zadání bakalářské práce na dané téma a že splnil zadaný 
úkol.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C 

Datum: 7.6.2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


