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Popis práce: 
Student ve své bakalářské práci navrhuje objekt samostatně stojícího bytového domu v Prievidze.
Projekt řeší novostavbu bytového domu zděným systémem z vápenopískových tvárnic. Objekt je
podsklepený, třípodlažní, s plochou střechou, obsahuje 7 bytů a kadeřnictví.
Z architektonického hlediska se jedná o klasickou stavbu bytového domu, která hmotou, použitými
materiály i dispozičním řešením odpovídá požadavkům na současné bydlení. Bytový dům nabízí
různé velikosti  bytů. Půdorys domu opisuje přibližně tvar obdélníku, který má po svém obvodu
různá  odskočení  a  výklenky.  Poslední  patro  uskakuje  a  vytváří  tak  terasu.  Celkově  po
architektonické stránce je dům velmi dobře vyřešen.
Bakalářský projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Grafická úroveň je
výborná. Výkresová dokumentace je vypracována v předpokládaných podrobnostech, jednotlivé
výkresy jsou zpracovány přehledně. Chtěl bych ocenit, že se student s odvahou pustil do poměrně
velkého  objektu.  V  dokumentaci  jsou  všechny  potřebné  výkresy  včetně  podrobností  a  výpisů
výrobků. Textová část projektu je v pořádku, bez připomínek.

Hodnocení práce studenta:

1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐
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Připomínky a dotazy k práci:
 Okno  z  schodišťového  prostoru  S01  vedoucí  do  společných  prostor  S03  zasahuje  do

úrovně stropu nad suterénem. Jak je možné tento problém vyřešit?
 Z jakého důvodu vytahujete svislou hydroizolaci  obvodových stěn až do úrovně podlahy

1NP? Nenavrhujete zde kotvení zateplení soklu. Bude lepený kamenný obklad dostatečně
stabilizovaný vůči účinkům zatížení?

Závěr:
Student zpracoval bakalářskou práci pečlivě a v předepsaném rozsahu, úroveň práce je výborná.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1

Datum: 4. 6. 2018 Podpis oponenta práce 

 2/2




