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Bakalářka zpracovala v rámci své bakalářské práce novostavbu rodinného domu se stájí
na Vysočině. Veškeré podklady si studentka zajišťovala sama.
Dispozici rodinného domu i stájí navrhovala slečna Jaitnerová samostatně a řešila zadanou
problematiku velmi detailně. Podrobně se zabývala užíváním objektu, včetně logických
návazností na provoz stájí i četných přilehlých ploch.
Stavba je rozdělena do dvou funkčně oddělených částí. První je určena pro rodinné bydlení
čtyřčlenné rodiny, druhá část představuje stáj pro čtyři koně. Jako prováděcí projekt byla pak
zpracována, s ohledem na rozsah bakalářské práce, část první.
Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. V přízemí objektu se nachází také
garáž pro parkování jednoho automobilu. Obvodové a vnitřní nosné zdivo objektu je navrženo
z vápenopískových cihel KM BETA SENDWIX. Stropní konstrukce je navržena
z monolitického železobetonu. Zastřešení je realizováno sedlovou střechou.
V rámci posudku vedoucí práce bych si dovolila vyzvednout také seminární práci studentky,
která byla vypracována na téma: „Zásady navrhování stájí pro koně“. Tuto svou práci
studentka z velké části také presentovala v soutěži SVOČ, kde se umístila na 1. místě
oborového kola a na 3. místě kola fakultního. Tato práce je důkazem hlubokého zájmu
studentky o poměrně složité téma zemědělských staveb tohoto typu.
Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na velmi vysoké
úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování.
Bakalářskou práci slečna Vendula Jaitnerová zpracovala samostatně, systematicky a velmi
zodpovědně. Studentka svou práci pravidelně konzultovala a její přístup byl vždy aktivní.
Doporučuji SZZ komisi zvážit navržení studentky a její práce na ocenění:


Cena děkana za nadstandardní bakalářskou práci.

Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studentky hodnotím
bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1.
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