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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Jiří Pavlíček 
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

Popis práce: 

V rámci bakalářské práce student vypracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
bytového domu v obci Čeladná v Moravskoslezských Beskydech. Student navrhl samostatně 
stojící podsklepenou budovu, která je umístěna na rovinnatém pozemku. Objekt je navržen se 
čtyřmi nadzemními podlařími a jedním suterénem. Bytový dům je vybaven přepravním 
výtahem pro 8 osob. V psuterénu se nachází technické zázemí a skladovací sklepní kóje pro 
jednotlivé bytové jednotky. V nadzemních podlažích je navrženo 12 bytových jednotek s 
odlišnou dispozicí a velikostí podlahových ploch. Objekt má příčný stěnový konstrukční systém. 
Spodní stavba je navržena z důvodu přítomnosti podzemní vody z vodonepropustného betonu 
tzv. „bílé vany“ a je tvořena železobetonovou základovou deskou a železobetonovými 
suterénními stěnami. Horní stavba je navržena ze systému Porotherm, který je zateplen 
fasádním kontaktním systémem ETICS s izolačními deskami z čedičové vlny. Stropní konstrukce 
jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky stejně jako tříramenné schodiště. Objekt je 
zastřešen jednoplášťovou plochou střechou sklasickým pořadím vrstev a hydroizolačním 
souvrstvím ze dvou asfaltových pásů.  
Bakalářská práce a její přílohy jsou zpracovány podle zadání a dle současně platných zákonů, 
vyhlášek a norem. Nedílnou součástí této práce jsou také požadované přílohy. 

Hodnocení práce studenta: 
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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: 

Vzhledem k celkovému přístupu studenta při zpracování tématu bakalářské práce, 
samostatnosti, konstrukčnímu návrhu a vysoké úrovni zpracování práci hodnotím 
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Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum: 6. 6. 2019 Podpis vedoucího práce………………………………… 


