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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: PREFABRIKOVANÝ BYTOVÝ DŮM ZE STĚNOVÝCH PANELŮ 

Autor práce: Martin Dobrovodský 
Vedoucí práce: doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracování stavebního a konstrukčního řešení bytového 
domu ze stěnových panelů. Vypracovat stavební a konstrukční návrh vybraných prvků 
objektu. Řešení provést včetně nezbytné výkresové dokumentace (výkresy tvaru a výztuže).   

Hodnocení práce studenta: 

 
Vý

bo
rn

é 

Ve
lm

i 
do

br
é 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

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: 
Student vycházel ze zadaného půdorysu a řezu bytového panelového domu. Práce je celkem přehledně 
členěná na tři časti. První část je textová, která popisuje konstrukční řešení stavby. Druhá část je 
výpočtová a třetí výkresová. Student se zabýval převážně posouzením stropních panelů, schodišťového 
ramene a stěnového panelu. Řešení je prováděno klasickým ručním způsobem i s využitím výpočtového 
program SCIA Engineer případně programu IdeaStatica. Jsou ověřovány finální a montážní stádia prvků.  
Ve statickém výpočtu je řešeno standardní dimenzování z hlediska mezních stavů únosnosti 
i použitelnosti podle EN norem. Statický výpočet i výkresová dokumentace jsou zpracovány přehledně 
na velmi dobré úrovni. Student během zpracovávání zadaného úkolu pracoval průběžně, dovedl 
využívat odbornou literaturu a dostupné programové vybavení, a to jak pro statickou, tak i výkresovou 
část. Během semestru pravidelně docházel na dohodnuté konzultace.   
Závěrem lze konstatovat, že student požadavky zadané v bakalářské práci splnil v plném rozsahu na 
dobré úrovni. K práci proto nemám zásadních připomínek. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  15. 06. 2020 Podpis vedoucího práce: 


