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Tento posudek se týká uvedené bakalářské práce zabývající se stavebně technologickou tématikou 

výstavby studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt je rozsahem 

opláštěním objektu.   

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postupů

3. Využití odborné literatury a práce s

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce

5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci

Doporučuji nepoužívat hovorových 

nevhodné je užívání obratu – Projekt neřeší. 

stanovené body. 

 

Doplňte charakter kategorie odpadů.

 

BOZP by mohlo být konkrétnější.  Formálně souhlasím se stanoveným nastaveným stylem, přesto 

zvolená metodika vypracovaných opatření je poněkud méně přehledná a pro praktické využití 

náročnější.  

 

Kladně hodnotím část 10: Problematika obvodového pláště. V

postupně problematiku tepelných ztrát, pak třeba ekonomickou náročnost, 

náročnost a na konec až obecný finální závěrečné hodnocení.
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Doplňte charakter kategorie odpadů. 

BOZP by mohlo být konkrétnější.  Formálně souhlasím se stanoveným nastaveným stylem, přesto 
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postupně problematiku tepelných ztrát, pak třeba ekonomickou náročnost, 

náročnost a na konec až obecný finální závěrečné hodnocení. 
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zvolená metodika vypracovaných opatření je poněkud méně přehledná a pro praktické využití 
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postupně problematiku tepelných ztrát, pak třeba ekonomickou náročnost, technologickou 
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Závěr: 

Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování práce hodnotit jako vyvážený a 

komplexní. Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu. 

 

Z hlediska technického zpracování výsledky odpovídají obvyklým postup

složitější téma než zateplovací systém, i když v

 

Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení. 

Z hlediska formálního je práce uspořádá

typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako 

Klasifikační stupeň podle ECTS
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Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování práce hodnotit jako vyvážený a 

komplexní. Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu.  

Z hlediska technického zpracování výsledky odpovídají obvyklým postupům. Přesto doporučuji volit 

složitější téma než zateplovací systém, i když v tomto případě zkombinováno s výplní otvorů. 

Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení. 

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u podobných 

typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako výbornou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

  Podpis oponenta práce…………………………………
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