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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: BYTOVÝ DŮM V DOBRUŠCE 

Autor práce: Anna Kränková 

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

Popis práce: 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci Bytového domu v Dobrušce. Objekt 

se nachází na rovinatém terénu v zástavbě rodinných domů. Objekt je součástí komplexu dvou 

bytových domů, které budou zajišťovat bydlení a parkování v této lokalitě. V objektu se nachází 

celkem 11 bytových jednotek různých kategorií, které jsou situovány do tří nadzemních podlaží. 

Technické zázemí a sklady jsou navrženy v suterénu objektu. 

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

opatřeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Bytový dům je zastřešen plochou 

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

působí moderním dojmem a architektonicky doplňuje stávající zástavbu.   

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: 

Studentka zpracovala projektovou dokumentaci bytového domu na základě architektonické 

studie. Tuto studii navrhla samostatně s důrazem o vyřešení všech návazností a požadavků 

kladených na tuto občanskou budovu. Postup prací byl plynulý a doplněn studiem informací. Po 

vyřešení dispozice se studentka věnovala konstrukčnímu řešení a zhodnocení celého objektu 

z hlediska požadavků stavební fyziky a požární ochrany. V rámci semináře studentka zpracovala 

detailní energetické zhodnocení objektu a jeho zatřídění do klasifikační třídy. 
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Při zpracování projektové dokumentace postupovala studentka zodpovědně a systematicky, 

na konzultace byla připravena a se vzniklými problémy se vyrovnala velmi dobře. Velké úsilí věnovala 

ověření objektu dle platné legislativy, kdy byla nucena změnit původní návrh objektu. Těmito 

změnami se naučila pružně reagovat a prokázala schopnost učit se novým věcem. Předložená práce 

je zpracována na velmi 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 studentka i přes aktuální epidemiologickou situaci pravidelně 

konzultovala a snažila se dokončit práci v co nejlepší kvalitě.  

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

tuto práci klasifikačním stupněm A/1,0.   

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1,0 

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


