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Tento posudek se týká uvedené bakalářské práce zabývající se stavebně technologickou tématikou výstavby 

studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt je rozsahem 

zastřešením objektu.   

V rámci práce nemám žádné zásadní připomínky ke zvolenému postupu aplikovaných technologií. Zvolené 

techniky výstavby odpovídají současnému 

 

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

Připomínky a dotazy k práci

Je součástí rozpočtu instalace a dodávka substrátu vegetační střechy? 

včetně vegetace nad hydroizolací? Jen orientačně jako doplňující otázka. (Hledal jsem v

nenašel. Možná je součástí práce, ale u vegetačních střech se obvykle jedná o specifické vlastní položky.)

 

Některé obrázky nejsou číslované. Snižuje se možnost adekvátního odkazu v

celé práce. Str. 43 

 

Oceňuji důsledný popis obrázků č. 28 až 37.
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Posudek oponenta bakalářské práce

Daniel Halanič 

Stavebně technologický projekt zastřešení budovy 

Family Parku Bruno 

Ing. Petr Selník 

osudek se týká uvedené bakalářské práce zabývající se stavebně technologickou tématikou výstavby 

studentem zvoleného objektu. Zvolený objekt je rozsahem ideální a zabývá se primárně 

rámci práce nemám žádné zásadní připomínky ke zvolenému postupu aplikovaných technologií. Zvolené 

techniky výstavby odpovídají současnému modernímu stavebnímu trendu. 
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x ☐ 

použitých metod a postupů x ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ 

Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ 

Splnění požadavků zadání práce x ☐ 

a dotazy k práci: 

Je součástí rozpočtu instalace a dodávka substrátu vegetační střechy? – Jaká je orientační

včetně vegetace nad hydroizolací? Jen orientačně jako doplňující otázka. (Hledal jsem v

, ale u vegetačních střech se obvykle jedná o specifické vlastní položky.)

Některé obrázky nejsou číslované. Snižuje se možnost adekvátního odkazu v rámci dílčího textu nebo též 
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Stavebně technologický projekt zastřešení budovy 

osudek se týká uvedené bakalářské práce zabývající se stavebně technologickou tématikou výstavby 

a zabývá se primárně složitějším 

rámci práce nemám žádné zásadní připomínky ke zvolenému postupu aplikovaných technologií. Zvolené 
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je orientační cena vrstvy 

včetně vegetace nad hydroizolací? Jen orientačně jako doplňující otázka. (Hledal jsem v rozpočtu, ale 

, ale u vegetačních střech se obvykle jedná o specifické vlastní položky.) 

rámci dílčího textu nebo též 
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Pozor na volné konce v programu Contec. Formálně zadáno správně, v

vazbě ZZ ke formální chybě. Pravděpodobně zde chybí nějaká následná činnost, která by uvedenou 

předcházející činnost ukotvila v HM lépe.

činnosti, které jsou u zastřešení z hlediska následnosti zásadní.

 

Výkres staveniště – Jaký povrch reprezentuje uvedená 

 

V rámci práce nemám žádné zásadní připomín

techniky výstavby odpovídají současnému 

Závěr: 

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

komplexní. Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu. 

 

Z hlediska technického zpracování výsledky odpovídají obvyklým postupům. 

 

Z hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení. 

 

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u podobných 

typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako 

Klasifikační stupeň podle ECTS
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programu Contec. Formálně zadáno správně, v grafické formě však dochází při 

vazbě ZZ ke formální chybě. Pravděpodobně zde chybí nějaká následná činnost, která by uvedenou 

HM lépe. Mám na mysli činnost 55 až 85. Doporučuji vložit i kontrolní 

hlediska následnosti zásadní. 

Jaký povrch reprezentuje uvedená nešrafovaná plocha? Zejména v

rámci práce nemám žádné zásadní připomínky ke zvolenému postupu aplikovaných technologií. Zvolené 

techniky výstavby odpovídají současnému modernímu stavebnímu trendu.  

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

komplexní. Výsledky odpovídají zadání, které bylo splněno v celém rozsahu.  

Z hlediska technického zpracování výsledky odpovídají obvyklým postupům.  

hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení. 

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u podobných 

typů prací. Celkově lze práci hodnotit jako výbornou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

  Podpis oponenta práce…………………………………
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grafické formě však dochází při 

vazbě ZZ ke formální chybě. Pravděpodobně zde chybí nějaká následná činnost, která by uvedenou 

55 až 85. Doporučuji vložit i kontrolní 

nešrafovaná plocha? Zejména v okolí vlastní stavby. 

ky ke zvolenému postupu aplikovaných technologií. Zvolené 

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

hlediska platných norem a dalších legislativních předpisů nebyla shledána žádná pochybení.  

Z hlediska formálního je práce uspořádána přehledně, graficky i jazykově na obvyklé úrovni u podobných 

práce………………………………… 


