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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 
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objektu Kopřivy, Boskovice 

Autor práce: Martin Veselý 
Vedoucí práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem zpracování BP bylo vyhotovení vybraných částí stavebně technologického řešení konkrétní etapy výstavby 
daného stavebního objektu. „Přílohou k zadání BP“ bylo studentovi stanoveno zpracování těchto částí - technická 
zpráva řešeného objektu se zaměřením na hrubou vrchní stavbu, situace stavby (stavební, nikoliv technologická) 
se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu, technologický předpis pro 
svislé a vodorovné nosné konstrukce, bilance zdrojů, řešení organizace výstavby pro hrubou vrchní stavbu, 
včetně konceptu výkresu ZS, časový plán pro danou hrubou vrchní stavbu, návrh strojní sestavy pro danou 
hrubou vrchní stavbu, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy, 
tepelně technické posouzení vybraných skladeb, detaily skladby zateplovacího systému ETICS a bilance 
pracovníků. Podkladem k řešení BP byly části projektové dokumentace poskytnuté studentovi pro studijní účely 
realizační nebo projekční firmou. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Jedná se o zdařile zpracovanou BP. Všechny části zadání BP byly splněny v rozsahu daném zadáním BP. 
Graficky a jazykově je práce na velmi dobré úrovni. Konzultace probíhaly pravidelně, student projevoval 
dostatečnou míru samostatnosti při řešení problémů. Student prokázal předpoklady pro obhajobu práce 
před komisí v rámci SZZ. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  6. června 2017  Podpis vedoucího práce: ………………………………… 


