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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby 
bytového domu v Otrokovicích 

Autor práce:  Jiří Králíček 
Vedoucí práce:  Ing. Václav Venkrbec 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší provádění technologické etapy hrubé vrchní stavby, konkrétně pak 
etapy svislých a vodorovných konstrukcí. Práce obsahuje kapitoly dle přílohy zadání. Jedná se 
o řešení organizace výstavby, dopravní trasy návozu materiálu, návrh strojní sestavy, časový 
plán, výkaz výměr, rozpočet, kontrolní a zkušební plán a další přílohy. Jako jiné zadání bylo 
zpracováno: Porovnání hydraulického manipulátoru a stacionárního jeřábu pro malé objekty. 

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: 

Konstatuji, že autor přistupoval k řešení zadaného úkolu komplexně jak po stránce obsahové, 
tak odborné. Pracoval samostatně a pravidelně konzultoval možná řešení jak s vedoucím 
práce, tak s odborníky z praxe. V rámci práce se objektivně zamýšlel nad variantami 
zpracování. 
 
Práce je dobře zpracována z hlediska technického řešení. Práce je zpracována podrobně a do 
odpovídajících detailů. Autor se zamyslel nad časovým plánováním stavebních prací včetně 
vyřešení stavebně technologických vazeb. 
 
Textová část práce je obsáhlá, jasná a přehledná. Výkresová část splňuje požadovaná kritéria 
pro stavebně technologický projekt. 
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Práce je, dle mého názoru, v souladu normami a dalšími legislativními předpisy platnými 
k termínu odevzdání práce. 
 
Autor uvedl použité zdroje formou bibliografických citací. Zde bych vytkl fakt, že podstatná 
většina referencí jsou online zdroje, které nemohou být brány za dogmaticky správné. 
Doporučoval bych použití rovněž odborných literárních zdrojů (knihy, skripta, časopisy, 
odborné příručky apod.), které jsou zpravidla recenzovány a tím se stávají důvěryhodnějšími. 
 
Autor prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy a znalosti aplikovat do reálných 
výstupů. 
 
Chtěl bych vyzdvihnout výborně zpracovanou část SVOČ, kdy se student umístil na 
1. místě ve Fakultním kole v kategorii Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie 
staveb a poté se zúčastnil mezinárodního kola. 
 
Student se intenzivně věnoval SVOČ, což ovlivnilo zbytek kapitol bakalářské práce a tyto 
kapitoly jsou zpracovány pouze v takové míře, aby práce vyhověla požadavkům zadání. 
I přesto, dle mého názoru, je celkový odborný přínos práce vyšší oproti běžným pracím, které 
obsahující „jen“ stavebně technologický projekt (v praxi bohužel opomíjený). 
 
Student publikoval kapitolu SVOČ jako vědecký článek v recenzovaném vědeckém 
časopise a prokázal tak i schopnosti v oblasti vědeckovýzkumné a publikační, které 
jsou bezesporu nad běžný rámec studentů bakalářského stupně studia. 
 
Po zvážení rozsahu, tématu, kvality a míry splnění zadání v souladu s dosaženou odborností 
předložené práce ji doporučuji k náležité obhajobě před komisí Státních závěrečných zkoušek 
a hodnotím ji známkou dle European Credit Transfer System. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  1. června 2018  Podpis vedoucího práce……




