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Název práce: Bytový dům - Blatná 

 

Autor práce: Samuel Hess 

Vedoucí práce: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

 

Popis práce:  

 

Bakalářská práce řeší návrh novostavby bytového domu v příměstské části ve městě Blatná okres 

Strakonice v Jihočeském kraji. Povrch je rovinatý, zatravněný bez keřů a stromů. V blízkém okolí se 

nacházejí nezastavěné pozemky.  

Půdorysné rozměry bytového domu jsou 19,0 x 11,75 m. Objekt je ve tvaru obdélníku. Hlavní vstup 

do objektu je přes závětří na úrovni prvního nadzemního podlaží ze severovýchodní strany objektu. 

Parkování je zajištěno na zpevněné ploše před bytovým domem. 

Bytový dům bude postaven z tepelně izolačních keramických tvárnic typu Therm. Stropy a výtahová 

šachta bude z litého železobetonu. Základy budou vyhotoveny jako základové pásy, a to z prostého 

betonu. Hlavní materiál na stavbě bude cihla a beton. Fasáda bytovky bude v světlých barvách, a to 

v béžové a bílé barvě. 

Bytový dům má 4 nadzemní podlaží, ve kterých se nachází 8 bytových jednotek. V 1. NP se 

nacházejí sklepní prostory, technické prostory, kočárkárna, sušárna a společenská místnost. V 2-4 

NP jsou bytové jednotky. Celý objekt je propojen dvouramenným schodištěm a výtahem, který se 

nachází mezi schodištěm. Vedle objektu se nachází 9 parkovacích stání. 

Dispoziční řešení je funkčně rozděleno do celků v rámci jednotlivých podlaží. V 1. NP se nacházejí 

sklepní prostory, technické prostory, kočárkárna a společenská místnost. V 2-4 NP jsou bytové 

jednotky. Celý objekt je propojen dvouramenným schodištěm a výtahem. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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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. 

 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech. Po grafické stránce je 

práce zpracována v celku podrobně, jsou zde správně zachyceny jednotlivé dílčí problémy, které 

byly vhodně vyřešeny. Student při konzultacích a samostatném vypracovávání své práce prokázal 

dobrou orientaci v dané problematice.  

Přestože se student při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných nepřesností, 

jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 

s dobrým přehledem. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

 

 

 

Datum: 12. 6. 2020       Radim Kolář v. r.  

 

 

 


