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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: REZIDENCE LAZCE 

Autor práce: Patrik Ambrozek 

Vedoucí práce: Ing. Sylva Bantová, Ph. D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci obytné rezidence v okrajové části 

města Olomouc. Objekt se nachází na rovinatém terénu v blízkosti vodního toku, tj. v záplavové 

oblasti. Návrh i konstrukční řešení bylo ovlivněno touto lokalitou. Objekt zajišťuje bydlení a parkování 

v této atraktivní lokalitě. V objektu se nachází celkem 9 bytových jednotek různých kategorií, které 

jsou situovány do čtyř nadzemních podlaží. Technické zázemí a sklady jsou navrženy v 1NP, kde je 

část určena pro sportovní využití bydlících rezidentů. 

Konstrukční systém je stěnový kombinovaný z keramických tvárnic, obvodové zdivo je 

opatřeno větranou fasádou s pohledovým lícovým zdivem. Bytový dům je zastřešen plochou 

jednoplášťovou střechou, vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako železobetonové. Objekt 

působí moderním dojmem s výrazným lícovým zdivem v kombinaci s prosklenou fasádou.  

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: 

Student zpracoval projektovou dokumentaci bytového domu na základě architektonické 

studie, kterou navrhl samostatně s důrazem o vyřešení všech návazností a požadavků kladených na 

tuto občanskou budovu. Postup prací byl plynulý a doplněn studiem informací. Dispoziční návrh 

objektu byl podřízen architektonické vizi studenta a zvolenému konstrukčnímu řešení. Z tohoto 

důvodu student věnoval velké úsilí vyřešení a návrhu jednotlivých bytů. Dalším omezujícím 

požadavkem bylo umístění objektu do záplavové zóny v blízkosti řeky. Student se se vzniklými 

problémy vyrovnal velmi dobře a kladně hodnotím architektonické pojetí stavby. 

Vyzdvihuji jeho snahu o vytvoření zajímavé fasády objektu.  
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Po vyřešení dispozice se student věnoval konstrukčnímu řešení a zhodnocení celého objektu 

z hlediska požadavků stavební fyziky a požární ochrany. V rámci semináře se student zabýval 

detailněji navrženým systémem větrané fasády a závěry práce použil při konstrukčním řešení.  

 

Při zpracování projektové dokumentace postupoval student zodpovědně a systematicky, na 

konzultace byl připraven a aktivně se věnoval řešení vzniklých problémů. Předložená práce je 

zpracována na dobré grafické úrovni.  

 

Bakalářská práce byla prověřena podle Směrnice č. 17/2017 Úprava, odevzdání a 

zveřejňování závěrečných prací pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému a 

vykazuje podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument průvodní a souhrnné technické zprávy 

musí však být vytvořen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v 

platném a účinném znění, kterou se provádí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu z hlediska obsahu, rozsahu a jednotlivých úrovní dokumentace staveb. Z výše 

uvedeného vyplývá, že část dokumentace staveb: průvodní a souhrnná technická zpráva musí při 

použití technického popisu řešené konstrukce z tohoto důvodu vykazovat velkou podobnost. 

 

Oceňuji, že student i přes aktuální epidemiologickou situaci pravidelně 

konzultoval a snažil se dokončit práci v co nejlepší kvalitě.  

Vzhledem k velmi dobré úrovni předložené práce a aktivnímu přístupu studenta, hodnotím 

tuto práci klasifikačním stupněm A/1,0.   

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1,0 

Datum: 7. 6. 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


