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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Bc. Roman Jelínek 
Vedoucí práce: Ing. Monika Manychová, Ph.D. 

Popis práce:  

Student vypracoval prováděcí projektovou dokumentaci novostavby bytového domu, umístěné v obci 
Lužice, nedaleko města Hodonín. Objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží, je částečně 
podsklepený, osazen v mírně svažitém terénu. Zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
V suterénu je umístěno technické zázemí objektu a sklepní kóje náležející jednotlivým bytům. 
V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy tři bytové jednotky, ke kterým přísluší vlastní 
předzahrádky, dále kolárna, sušárna a místnost pro fitness, s možností výstupu na soukromé hřiště. 
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází čtyři byty s vlastními terasami. V posledním třetím 
nadzemním podlaží jsou dva velkoryse navržené byty s prostornými terasami. K objektu dále náleží 
vlastní venkovní parkoviště, soukromé hřiště pro děti a prostor s pergolou pro letní posezení majitelů 
bytů. 

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: 

V bakalářské práci student navázal na svůj architektonický návrh. Jednotlivé konstrukční problémy 
navržené budovy podrobněji řešil ve zvolených detailech. Místo stavby rovněž osobně navštívil a 
zdokumentoval. 
Součástí projektové dokumentace je dílčí posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně 
bezpečnostní řešení. V rámci seminární práce, která je rovněž součástí projektu, byl vytvořen 3D 
model bytového domu v M 1:100. 
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Student pracoval iniciativně a zodpovědně s evidentní snahou řešit stavebně-technickou 
problematiku tvůrčím způsobem. Ze studovaného oboru tak prokazuje velmi dobré znalosti, které 
bude schopen uplatnit při své odborné práci. 
 
 
Tato bakalářská práce byla prověřena dle Směrnice č.17/2017 Úprava, odevzdání a zveřejňování 
závěrečných prací s využitím, na VUT aktuálně používaného, antiplagiátorského systému. Práce 
vykazuje jistou podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument Průvodní a Souhrnné technické 
zprávy však musí 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 tedy vyplývá, že část dokumentace stavby – Průvodní a Souhrnná technická 
zpráva, musí při použití technického popisu řešených konstrukcí z tohoto důvodu vykazovat značnou 
podobnost. 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

 

Datum: 3. června 2021    Podpis vedoucího práce………………………………… 


