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Název práce: Malý bytový dům 
 
Autor práce: Patrik Konečný 
Vedoucí práce: Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. 
 
Popis práce:  
Předmětem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 
bytového domu v Brně. Student vycházel z architektonických studií, které vypracoval v rámci 
specializovaného projektu ve IV. ročníku. Objekt je samostatně stojící třípodlažní částečně 
podsklepený, obsahuje 12 bytových jednotek, parkování je řešeno na zpevněné ploše na 
pozemku. Objekt je navržen z vápenopískových tvárnic s monolitickými stropními konstrukcemi, 
založený je na základových pasech, zastřešení je navrženo plochou střechou. 
 
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     
 
Celkové hodnocení a závěr: 
 
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. Dokument byl zkontrolován a je v pořádku. 
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Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech, na konzultace byl 
student velmi dobře připraven. S problémy projektového řešení se vypořádal velmi dobře, při 
zpracování své BP prokázal velmi dobrou orientaci v řešené problematice. Po grafické stránce je 
práce velmi dobře zpracována, jsou zde zachyceny zásadní problémy, které byly v zásadě vhodně 
vyřešeny. Přestože se student při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných 
nepřesností, jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku 
zpracoval s velmi dobrým přehledem. 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5 
 

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


