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                 Studentka Dominika Dvorská studovala na Fakultě stavební VUT v Brně prezenční formou 
čtyřletý bakalářský studijní program Stavební inženýrství, studijní obor Pozemní stavby, zaměření 
Navrhování pozemních staveb. Pro svoji bakalářskou práci si zvolila zadání z Ústavu pozemního 
stavitelství, které zpracovala a předkládá k obhajobě.  
                V rámci předmětu BH09 Projekt v zimním semestru 2015/16 zpracovala dispoziční návrh a 
konstrukční studii rodinného domu s optikou a situovala jej do katastrálního území města 
Ružomberok, Slovensko. 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 absolvovala vždy s náležitou přípravou, někdy poněkud 
váhavě, ale se zjevnou snahou hledat nejvhodnější variantu pro vyřešení stavebně konstrukčního 
problému. Práci věnovala zjevné úsilí a uplatňovala studiem nabyté poznatky. Elaboráty předkládané 
ke konzultacím vykazovaly snahu studentky o kvalitní návrh, ale mnohdy i drobné nedostatky a při 
návrhu se projevovala i určitá váhavost a nejistota. Vzhledem k celkovému přístupu k práci i ke 
kvalitě elaborátu předloženého ke klasifikovanému zápočtu byla její práce v tomto předmětu 
hodnocena klasifikací „B/1,5“.  

                  V letním semestru v rámci předmětu BH56 Specializovaný projekt I. měla za úkol 
vypracovat zadanou část prováděcí projektové dokumentace pro již dříve jí navržený objekt. 
V předmětu BH53 Bakalářský seminář obdržela zadání seminární práce s názvem „Krytiny šikmých 
střech“, se zaměřením na vhodnost uplatnění této konstrukční součásti pro navrhované stavebně 
konstrukční řešení stavby. 
Její přístup k práci na projektu v letním semestru byl naplněn velkým úsilím a projevovanou snahou. 
Konzultací se zúčastňovala pravidelně a vždy se snažila být náležitě připravena, rozpracované 
výkresové části, které u konzultací předkládala, bývaly zatíženy některými chybami, plynoucími z ne 
zcela zažitými vědomostmi z oblasti pozemních staveb. Elaborátem, který předložila ke 
klasifikovanému zápočtu prokázala, že má nadprůměrné vědomosti z oboru, že je schopna nabyté 
poznatky uplatňovat při řešení technického problému. Práce však obsahovala i některé chyby 
Výsledek její práce v předmětu Specializovaný projekt I. byl za letní semestr hodnocen klasifikaci 
„C/2“. 
                   V rámci bakalářské práce pokračovala studentka na zpracovávání tohoto zadání a 
dopracovala vedoucím práce stanovenou část prováděcí projektové dokumentace, její výkresové a 
textové části, kterou společně se zpracovanou seminární prací předkládá k obhajobě.  
                 Studentka Dominika Dvorská zpracováním bakalářské práce nakonec prokázala velmi 
dobrou úroveň studiem nabytých odborných vědomosti i schopnost uplatňovat je při řešení zadaného 
problému. V závěru lze rovněž konstatovat, že studentka splnila požadovaný rozsah i obsah zadané 
práce ve velmi kvalitní úrovni, kterou k obhajobě předkládá. 
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