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Studentka Petra Dubská studovala na Fakultě stavební VUT v Brně prezenční formou čtyřletý bakalářský
studijní program Stavební inženýrství, studijní obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb.
Pro svoji bakalářskou práci si zvolila zadání z Ústavu pozemního stavitelství, které zpracovala a předkládá
k obhajobě.
V rámci předmětu BH09 Projekt v zimním semestru 2015/16 zpracovala dispoziční návrh a konstrukční
studii rodinného domu s advokátní kanceláří v katastrálním území města Vyškov. Výsledkem práce v tomto
semestru bylo zpracování zadané části projektové dokumentace stavby pro ohlášení ve smyslu §105 stavebního
zákona a §2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Předepsané konzultace absolvovala a její
přípravu na ně lze hodnotit vcelku dobře. Její návrhy a výsledky práce byly úměrné hloubce odborných
vědomostí, které při studiu nabyla. Práci na řešení zadaného stavebně technického problému věnovala
přiměřené úsilí. Rozpracované elaboráty, předkládané ke konzultacím, vykazovaly sice některé nedostatky, ale
mezery ve svých vědomostech se snažila zjevně odstraňovat. Vzhledem k celkovému přístupu k práci a nakonec
i ke kvalitě elaborátu předloženého ke klasifikovanému zápočtu byla hodnocena klasifikací „A/1“.
V letním semestru, v rámci předmětu BH56 Specializovaný projekt I měla za úkol vypracovat zadanou část
prováděcí projektové dokumentace pro již dříve navržený objekt. V předmětu BH53 Bakalářský seminář
obdržela zadání seminární práce na téma zateplovací systémy zděných obvodových stěn, jehož cílem byl výběr
nejvhodnějšího konstrukčního řešení pro navrhovaný stavební objekt.
Její přístup k práci na projektu v letním semestru 2015/16 lze hodnotit vcelku kladně. Konzultací se
pravidelně zúčastňovala, projevovala zjevnou snahu a její příprava na ně však nebyla vždy zcela dostatečná.
Dosahovanými výsledky práce během semestru prokazovala, že má v podstatě dobré vědomosti z oboru a
přiměřeně tomu že je schopna nabyté poznatky uplatňovat při řešení technického problému. Elaborát, který
předložila ke klasifikovanému zápočtu byl zatížen poměrně značným množstvím chyb. Proto byl výsledek její
práce v předmětu Specializovaný projekt I byl za letní semestr 2015/16 hodnocen klasifikaci „D/2,5“.
V rámci bakalářské práce pokračovala studentka na zpracovávání zadání a dopracovala vedoucím práce
stanovenou část prováděcí projektové dokumentace - výkresové a textové části, kterou předkládá k obhajobě.
Studentka Petra Dubská svoji bakalářskou práci odevzdala ve stanoveném termínu a předkládá k obhajobě
v akademickém roce 2015/16. Lze konstatovat, že studentka splnila požadovaný rozsah i obsah zadané
bakalářské práce. Její práce sice obsahuje některé nedostatky pramenící většinou z nepozornosti, ale svědčí o
tom, že studiem nabyté vědomosti má studentka velmi dobré, a že práci věnovala potřebné úsilí.
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