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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Realizace vnějšího pláště výrobního objektu v Hodějicích 

Autorka práce: ŠILEROVÁ Anna 
Vedoucí práce: Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

Popis práce: 

Studentka se v souladu se zadáním práce zabývala zpracováním zadané technologické etapy 
vybrané stavby. Za tímto účelem zpracovala vybrané části stavebně – technologického projektu, 
shrnuté v textové a přílohové části BP. Jedná se o následující součásti – průvodní a souhrnná 
technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou technologickou etapu opláštění, 
dopravní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr 
pro technologickou etapu opláštění, technologický předpis pro technologickou etapu opláštění 
– sendvičové panely BalexMetal, technologický předpis pro technologickou etapu opláštění – 
střešní plášť, technická zpráva pro zařízení staveniště včetně výkresu staveniště, časový plán 
pro zadanou etapu opláštění, návrh strojní sestavy pro technologickou etapu opláštění, 
kontrolní a zkušební plán pro etapu opláštění, bezpečnost práce řešené technologické etapy 
opláštění a v rámci jiných zadání porovnání různých variant stěnového opláštění a detaily 
napojení panelů. 
Práce naplňuje zadání v dostatečném rozsahu a bude předložena u SZZ. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Samostatnost, odborné znalosti a velmi kvalitní zpracování BP studentky byly odpovídající jejímu 
stupni vzdělání – velmi dobře tak prokázala schopnost samostatného zpracování dokumentace 
v rámci přípravy staveb. 

Podrobně se seznámila s projektovou dokumentací a pracovala s dostupnou relevantní 
literaturou, legislativou a normami. V neposlední řadě vycházela i z informací získaných 
od odborníků z praxe, se kterými osobně konzultovala problematické části BP. 

Grafické i technické zpracování práce je na velice kvalitní úrovni bez výtek. 
Studentka tedy splnila zadání bakalářské práce v rozsahu daném zadáním a ve velmi vysoké 

míře podrobnosti. K vypracování zadaného úkolu přistupovala velmi zodpovědně, spolehlivě 
a aktivně. Na práci pracovala průběžně a velmi aktivně, v jednotlivých krocích, které pravidelně 
konzultovala. Vznášela také odborné dotazy na vedoucího práce, týkající se různých 
alternativních řešení problematiky BP. Nutné je vyzdvihnout zpracování ekonomicko-
technického posouzení použití různých variant opláštění, se kterým se studentka zúčastnila 
soutěže SVOČ 2018 s postupem do celofakultního kola, kde se umístila na 3. místě. 

 
Celkově práci hodnotím velmi kladně a doporučuji s uvedenou známkou k obhajobě před 

komisí SZZ. 
 

Doporučuji komisi zvážit udělení ocenění děkana za velmi dobře zpracovanou BP. 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

 

 

Datum:  1. června 2018  Podpis vedoucího práce 




