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Student Pavel Schreiber studoval na Fakultě stavební VUT v Brně čtyřletý bakalářský studijní program
Stavební inženýrství, studijní obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb. Pro svoji
bakalářskou práci si zvolil zadání z Ústavu pozemního stavitelství, které zpracoval a předkládá k obhajobě.
V rámci předmětu BH09 Projekt v zimním semestru 2010/11 zpracoval dispoziční návrh a konstrukční studii
rodinného domu s kavárnou v katastrálním území města Vyškova. Výsledkem práce v tomto semestru bylo
zpracování zadané části projektové dokumentace stavby pro ohlášení ve smyslu §105 stavebního zákona a §2
Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Předepsané konzultace vcelku absolvoval, jeho příprava na ně
však nebyla vždy patřičná tak, jak bylo potřeba. Jeho návrhy byly úměrné hloubce odborných vědomostí, které
při studiu nabyl. Práci na řešení zadaného stavebně technického problému věnoval vcelku průměrné úsilí.
Rozpracované elaboráty, předkládané ke konzultacím, vykazovaly četné nedostatky a mnohdy nasvědčovaly o
jeho nejistotě v aplikaci studiem nabytých poznatků. Vzhledem k celkovému přístupu k práci a nakonec i ke
kvalitě elaborátu předloženého ke klasifikovanému zápočtu byl hodnocen klasifikací „E/3“.
V letním semestru, v rámci předmětu BH56 Specializovaný projekt I, který absolvoval až v akademickém
roce 2011/12, měl za úkol vypracovat zadanou část prováděcí projektové dokumentace pro již dříve navržený
objekt. V předmětu BH53 Bakalářský seminář obdržel zadání seminární práce s názvem Konstrukce oken
vhodných pro daný objekt, jehož cílem byl výběr nejvhodnější konstrukční součásti řešeného stavebního
objektu. Jeho přístup k práci na projektu v letním semestru lze hodnotit obdobně. Konzultací se zpravidla
zúčastňoval, jeho příprava na ně však opět nebyla vždy patřičná a zcela dostatečná. Rozpracované výkresové
části, které předkládal ke konzultacím, bývaly zatíženy četnými chybami a nepřesnostmi. Svými přístupy během
semestru prokazoval, že má průměrné vědomosti z oboru a že je přiměřeně tomu schopen nabyté poznatky
uplatňovat při řešení technického problému.
Výsledek jeho práce v předmětu Specializovaný projekt I byl za letní semestr 2011/12 hodnocen klasifikaci
„D/2,5“. Svoji bakalářskou práci dokončil a k obhajobě předložil až v akademickém roce 2012/13.
V rámci bakalářské práce pokračoval student na zpracovávání již dříve formulovaného zadání a dopracoval
vedoucím práce stanovenou část prováděcí projektové dokumentace - výkresové a textové části, kterou
předkládá k obhajobě.
Student Pavel Schreiber zpracováním bakalářské práce prokázal svoji průměrnou odbornou úroveň a tomu
odpovídající vědomosti. V závěru lze konstatovat, že student splnil požadovaný rozsah i obsah zadané práce a
doporučuji ji k obhajobě.
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