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Název práce:  Novostavba rodinného domu 
 
Autor práce:  Dávid Manduch 
Vedoucí práce:  Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
 
Popis práce:  
Předložená bakalářská práce je koncipovaná jako ucelená stavebnětechnická dokumentace 
samostatně stojící novostavby rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Konstrukční 
systém je tvořen ze stěnových panelů EcoCocon, které mají dřevěný rám se slaměnou výplní. 
Fasáda je zateplená, dvouplášťová s vnějším obkladem palubkami Rhombus. Střecha je pultová, 
plochá, vegetační. 
 
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 záv ěr: 
Po celou dobu zpracování bakalářské práce student pravidelně konzultoval, aktivně přistupoval k 
řešení architektonických i stavebnětechnických aspektů své práce, navrhoval a byl schopen 
obhajovat vlastní technická řešení konstrukčních problémů. Převážná část připomínek vedoucího 
práce byla studentem v bakalářské práci zohledněna. 
Student Dávid Manduch se se svou bakalářskou prací zúčastnil oborového kola Studentské 
vědecké a odborné činnosti 2016, sekce č. 1/A Pozemní stavby a architektura, kde získal celkově 
3. místo. 
Student měl obhajovat svoji bakalářskou práci již v akademickém roce 2015/16, ale pro nesplnění 
některých studijních povinností zpracovával předloženou bakalářskou práci již podle nového 
zadání z 30. 11. 2016. 
Student zpracováním bakalářské práce prokázal celkově výborné znalosti v oboru pozemního 
stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na praktickém řešeném 
projektu.  
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Na práci pozitivně hodnotím samostatný a aktivní přístup studenta a také to, že si k řešení vybral 
netradiční konstrukční systém ze stěnových panelů EcoCocon, které jsou tvořeny dřevěným 
rámem se slaměnou výplní. 
Předložená bakalářská práce tak svým obsahem i zpracováním odpovídá požadované úrovni 
vysokoškolské kvalifikační práce. 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
 

 
 
Datum: 2.6.2017 Podpis vedoucího práce ….……………………….. 


