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Posudek oponenta

Název práce: Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1

Autor práce:  Martin Slovák

Oponent práce:  Ing. Petr Selník

Popis práce: 

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

studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt rozsahem odpovídá požadavkům

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

Rozveďte návrh pracovníků v TP – 

považuji za nedostatečnou. Minimálně chybí profese pro práce s

 

Ve výkresech postrádám jednoznačné legendy a doporučuje zpodrobnit více popisová pole. Výkres č. 3. 

 

V harmonogramu se objevují volné konce řetězce procesů.

 

Zásadní výtky mám k organizaci práce. Viz závěr.

Závěr: 

Na předložené práci se částečně podepsalo pravděpodobné

která je z práce jasně patrná. Autor v

případě při psaní TP, ale raději doporučuji zvolit oficiální formulace než uvedené:

samozřejmostí je, že by …; nesmíme zapomenout na … .
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Posudek oponenta bakalářské práce

Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1

Martin Slovák 

Ing. Petr Selník 

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

studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt rozsahem odpovídá požadavkům stanoveným pro BP.
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☐ x 

použitých metod a postupů x ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ 

zadání práce x ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

 Složení pracovní čety doporučuji pro komise komisi rozvést. Obecně ji 

považuji za nedostatečnou. Minimálně chybí profese pro práce s betonem. 

Ve výkresech postrádám jednoznačné legendy a doporučuje zpodrobnit více popisová pole. Výkres č. 3. 

harmonogramu se objevují volné konce řetězce procesů. 

organizaci práce. Viz závěr. 

podepsalo pravděpodobné vytížení studenta v odborné stavební praxi, 

práce jasně patrná. Autor v práci vystupuje tak, jakoby instruoval dělníky na stavbě. 

případě při psaní TP, ale raději doporučuji zvolit oficiální formulace než uvedené:

samozřejmostí je, že by …; nesmíme zapomenout na … . Využívejte spíše pasivní formu vyjadřování.
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pro BSP SI, GK, ME 

 
 

řské práce 

Hrubá spodní stavba laboratorního pavilonu B1 

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

stanoveným pro BP. 
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☐ ☐ 

☐ ☐ 

x ☐ 

x ☐ 

☐ ☐ 

Složení pracovní čety doporučuji pro komise komisi rozvést. Obecně ji 

Ve výkresech postrádám jednoznačné legendy a doporučuje zpodrobnit více popisová pole. Výkres č. 3.  

odborné stavební praxi, 

práci vystupuje tak, jakoby instruoval dělníky na stavbě. V tomto 

případě při psaní TP, ale raději doporučuji zvolit oficiální formulace než uvedené: my provedeme; 

Využívejte spíše pasivní formu vyjadřování. 
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Práce není členěna dle obvyklých zvyklostí: Obecn

nadpisů není přehledné. Celková přeh

logickou následnost.  Doporučuji též upravit částečně

 

Z hlediska technického zpracování výsledky odpovídají obvyklým postupům. 

 

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

 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS

Datum:  5. června 2017 
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Práce není členěna dle obvyklých zvyklostí: Obecná rovina práce je korektní, formátování jednotlivých částí 

nadpisů není přehledné. Celková přehlednost práce tak ztrácí na srozumitelnosti, přestože si zachovává 

Doporučuji též upravit částečně expresivní vyjadřování při psaní oficiálních textů.

Z hlediska technického zpracování výsledky odpovídají obvyklým postupům.  

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

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

  Podpis oponenta práce…………………………………
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tování jednotlivých částí 

srozumitelnosti, přestože si zachovává 

při psaní oficiálních textů. 

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

práce………………………………… 


