
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉPRÁCE

Autor bakalářské práce: Lukáš Labudek

Oponent bakalářské práce: Ing.Arch. Petr Pospíšek

Autor se zamýšlí nad tématem, které je zejména u nás v české republice velice aktuální. Jde vidět, že

ho téma velmi zajímá a přistupuje k práci zodpovědně.

Výsledkem práce je pokus objektivně zhodnotit alternativní materiály (dřevo a konopí) s tradičními

(keramické tvárnice, EPSj, z hlediska technologického, ekologického a ekonomického. Toto práce

předkládá, čímž splňuje zadání.

Výsledná tabulka je přehledná avšak některá kritéria jsou vztažena na celý objekt (např. ekonomické

kritéria) a některá kritéria se vztahují pouze na určitý materiál (např. ekologická kritéria) je trochu

zavádějící.

Jedna z věcí, která této práci chybí k úplnosti, je srovnání z hlediska trvanlivosti. Tuto otázku

nejčastěji slýchávám v praxi od lidí, co chtějí stavět. Toto téma sice nebylo předmětem práce, avšak

zajímalo by mě, zda se tímto autor také zabýval.

Další věcí, která je dle mého názoru důležitá pro srovnání, je srovnávat dva identické objekty, rád

bych se zeptal autora, z jakého důvodu udělal vyjímky v konstrukčním řešení (absence světlíků atd.)

Myslím, že by tím mohl autor poodhalit další výhody dřevěného konstrukčního systému.

Práce vyhovuje platným normalizačním předpisům a ostatním vyhláškám.

Práce je po formální stránce zcela v pořádku. Velmi dobře autor uvádí čtenáře do problematiky

v úvodních kapitolách. Práce se snaží o objektivitu a dobře se čte.

Tato práce je přínosem hlavně po stránce vzdělávací. Bude jedním z materiálů pro seznámení se s

problematikou stavění z těchto materiálů a pro případné rozpracování tématu pro další akademickou

práci. V praxi vidím potenciál práce zejména v osvětě lidí, kteří mají zažité stereotypy o alternativním

stavění, nebo se o tyto materiály zajímají.
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. Stupeň ECTS A B C O E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


