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Hodnocení vedoucího bakalářské práce
Název práce:

Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně

Autor práce:
Vedoucí práce:

Tereza Voráčová
Ing. et Ing. Barbora Nečasová

Popis práce:
Studentka se v souladu se zadáním práce zabývala zpracováním zadané technologické
etapy stavby. Za tímto účelem zpracovala vybrané části stavebně – technologického projektu.
Na základě podkladových materiálů zpracovala situaci stavby s širšími vztahy dopravních tras,
ověřila dopravní dostupnost stavby. Vypracovala technologické předpisy pro danou etapu,
konkrétně pro provádění jednoplášťové ploché střecha a pro provádění variantního řešení
vegetační střechy. Tyto předpisy byly doplněny podrobným výkazem výměr, časovým plánem,
položkovým rozpočtem, kontrolními a zkušebními plány, plánem BOZP a koncepčním řešením
návrhu zařízení staveniště.

Velmi dobré

Dobré

Nevyhovující

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

Výborné

Hodnocení práce studenta:
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☐
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☐
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☐
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☐
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☒
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Celkové hodnocení a závěr:
Samostatnost studentky byla odpovídající jejím znalostem, které jsou v souladu se
znalostmi studenta 4. ročníku bakalářského studia VUT FAST.
Podrobně se seznámila s projektovou dokumentací a pracovala s dostupnou relevantní
literaturou. V neposlední řadě vycházela i z informací získaných od odborníků ze stavební
praxe.
Grafické i technické zpracování práce je na velmi dobré úrovni.
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Studentka splnila zadání bakalářské práce v celém rozsahu a v dostatečné míře
podrobnosti. K vypracování zadaného úkolu přistupovala velmi zodpovědně. Na práci
pracovala průběžně, v jednotlivých krocích, které pravidelně konzultovala.
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:

31. května 2017
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Podpis vedoucího práce …………………………………
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