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Bakalář zpracoval v rámci své bakalářské práce novostavbu rodinného domu v Sedlci u Prahy. 

Veškeré podklady si student zajišťoval sám. 

 

Cílem zadání bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu rodinného domu v obci Sedlec ležící 

nedaleko Prahy. Student si pro zpracování své práce vybral svažitý terén, který se svým návrhem 

snažil respektovat tak, aby došlo k citlivému začlenění objektu do okolní krajiny. Kapacitně je 

tento objekt dimenzován pro čtyřčlennou rodinu. Dům je nepodsklepený se dvěma nadzemními 

podlažími a garáží pro dva osobní automobily. 

Budova je navržena ze systému Liapor, konstrukce střechy je tvořena střechou pultovou nad 

obytnou částí a střechou plochou nad garáží. 

 

Dispozici objektu navrhoval student samostatně a řešil zadanou problematiku velmi detailně. 

Podrobně se zabýval užíváním objektu i přilehlých ploch. Student dále zaměřil pozornost 

na řešení stavebních detailů ve 2D teplotním poli. Na toto téma také zpracoval svou seminární 

práci pod názvem: „Posouzení vybraných detailů z hlediska dvourozměrného vedení 

tepla“. 

 

Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na velmi dobré 

úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování. 

 

Bakalářskou práci pan Petr Melcr zpracoval samostatně, systematicky a velmi zodpovědně. 

Rozsah bakalářské práce je nadstandardní, převážně pak s ohledem na celkovou komplexnost 

řešení a na řešení 2D teplotního pole, kterému se student věnoval společně se studenty 

navazujícího magisterského programu, tzn. nad rámec bakalářského studia. 

 

Student Petr Melcr se účastnil se svou prací také Studentské tvůrčí odborné činnosti – SVOČ.  

 
 

Doporučuji SZZ komisi zvážit navrhnutí studenta a jeho práce na ocenění: 
 

• Pochvala děkana za vzorně vypracovanou bakalářskou práci. 



 

Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studenta hodnotím 

bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1. 

 
Klasifikační stupeň ECTS:  A/1   

 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne   27. 5. 2013         
               Podpis 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 
 


