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HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autorka bakalářské práce: Kateřina Plodíková 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Název bakalářské práce: Rodinný dům ve Zlíně - Malenovicích 

 

Studentka Kateřina Plodíková vypracovala svoji bakalářskou práci s názvem „Rodinný 
dům ve Zlíně - Malenovicích“, která je koncipovaná jako ucelená stavebnětechnická 
dokumentace novostavby objektu, a to v rozsahu zadání z 30. 11. 2015. Předložená 
bakalářská práce tak zahrnuje dokladovou část, architektonické studie a výkresovou část, 
zpracovanou jako projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby, včetně řešení 
vybraných podrobností. Součástí práce je také základní tepelně technické posouzení, výpis  
a specifikace výrobků a zpráva požární bezpečnosti. Nedílnou součástí bakalářské práce je 
také seminární práce s názvem „Výplně venkovních otvorů“. 

Řešeným objektem je novostavba rodinného domu, která je umístěna v místní části  
Zlín – Malenovice. Objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Součástí rodinného 
domu je i garáž s odstavnou plochou pro dva osobní automobily. Konstrukční systém je 
stěnový, v nadzemních podlažích zděný z vápenopískových tvárnic, které jsou opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je osazen do svažitého terénu, přičemž hlavní 
obytné části jsou vzájemně posunuty o polovinu konstrukční výšky. Zastřešení hlavní části 
objektu je řešeno pultovou střechou, na kterou navazuje střecha plochá. Výtvarnému pojetí 
fasád dominují velké prosklené plochy, jejichž technickému řešení byla taktéž věnována 
seminární práce. Objekt není řešen vertikálně dominantně, ale spíše citlivě respektuje tvar 
okolního terénu. Po technické stránce se pak jedná o stavbu rodinného domu náročnějšího 
charakteru. 

U vedoucího bakalářské práce studentka úspěšně absolvovala předměty 4. ročníku, které 
úzce souvisí s bakalářskou prací, tj. BH09 Projekt, BH56 Specializovaný projekt I a BH53 
Bakalářský seminář (S-PST). Po celou dobu zpracování bakalářské práce studentka 
pravidelně konzultovala, aktivně přistupovala k řešení architektonických 
i stavebnětechnických aspektů své práce, navrhovala a byla schopna obhajovat vlastní 
technická řešení konstrukčních problémů.  

Je zcela přirozené, že vedoucí práce může mít na řešení jednotlivých podrobností mírně 
odlišný názor nebo že se u práce takového rozsahu mohou vyskytovat drobné chyby, které 
plynou z náročnosti zpracovávaného zadání, což však nijak nesnižuje celkově výbornou 
úroveň zpracování. 

Předložená bakalářská práce je velmi podrobně zpracovaná, plně odpovídá požadované 
úrovni vysokoškolské kvalifikační práce a má celkově výbornou úroveň, a to jak po stránce 
grafické, tak po stránce obsahové a technické. Studentka tak prokázala celkově výborné 
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znalosti v oboru pozemního stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných 
studiem na praktickém řešeném projektu. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A / 1,0 

 

 

 

V Brně dne 03. 06. 2016  ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


