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Posudek oponenta

Název práce: Výrobní hala Montgas 

Autor práce:  Jan Kurka

Oponent práce:  Ing. Petr Selník

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt a specifické části zaměřené

technologickou přípravu realizace vybrané stavby. Zvláště pečlivě je zpracována nej

technologického předpisu, kterou reprezentují zemní práce a

zahrnuje všechny obvyklé části bakalářské

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

Komentář k bodům 1. až 5.

Celá bakalářská práce je výborně zpracovaná

doloženo jak ekonomicky, tak i z

úprava je na vysoké úrovni. Dle zadání byly splněny všechny body v

kterou je zpracována část zaměřená na zemní práce, ukazuje výbornou schopnost studenta řešit 

technologické stavební řešení. Velice kladně oceňuji

přehlednost.  

Připomínky a dotazy k práci:

Co je hlavní příčinou aplikace FRANKI pilot a lokální aplikace bílé vany v

projektu?  

Závěr: 
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VÝROBNÍ HALA MONTGAS – REALIZACE SPODNÍ STA

 

Posudek oponenta bakalářské práce

Výrobní hala Montgas – Realizace spodní stavby

Jan Kurka 

Ing. Petr Selník 

Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt a specifické části zaměřené

technologickou přípravu realizace vybrané stavby. Zvláště pečlivě je zpracována nej

, kterou reprezentují zemní práce a speciální zakládání. Práce dále 

všechny obvyklé části bakalářské práce v celém rozsahu dle přiloženého zadání. 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i 
d
o
b
ré

 

x ☐ 

ých metod a postupů x ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ 

Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

.: 

práce je výborně zpracovaná. Jasně a zřetelně naznačuje technické řešení, které je 

doloženo jak ekonomicky, tak i z hlediska časové náročnosti a proveditelnosti. Grafická a formální 

úprava je na vysoké úrovni. Dle zadání byly splněny všechny body v plném rozsahu. Odbornost, se 

u je zpracována část zaměřená na zemní práce, ukazuje výbornou schopnost studenta řešit 

řešení. Velice kladně oceňuji předložené výkresy ZS, které mají dobrou 

práci: 

Co je hlavní příčinou aplikace FRANKI pilot a lokální aplikace bílé vany v
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práce 

Realizace spodní stavby 

Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt a specifické části zaměřené na 

technologickou přípravu realizace vybrané stavby. Zvláště pečlivě je zpracována nejobtížnější část 

zakládání. Práce dále 

celém rozsahu dle přiloženého zadání.  
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. Jasně a zřetelně naznačuje technické řešení, které je 

hlediska časové náročnosti a proveditelnosti. Grafická a formální 

plném rozsahu. Odbornost, se 

u je zpracována část zaměřená na zemní práce, ukazuje výbornou schopnost studenta řešit 

předložené výkresy ZS, které mají dobrou 

Co je hlavní příčinou aplikace FRANKI pilot a lokální aplikace bílé vany v tomto konkrétním 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95 

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

vyvážený a komplexní. Na základě vysoké kvality před

k vhodné formě ocenění (

tématu).  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS

Datum:  7. června 2019 
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Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování práce hodnotit jako 

Na základě vysoké kvality předložené práce doporučuji studenta 

nění (za výbornou technickou úroveň zpracování svěřeného 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

  Podpis oponenta práce……………………………
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Z hlediska obsahové a odborné úrovně lze přístup studenta k vypracování práce hodnotit jako 

ložené práce doporučuji studenta 

technickou úroveň zpracování svěřeného 

práce………………………………… 


