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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Terasový bytový dům v Novém Jičíně 

Autor práce: Jakub Kadlec 

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

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce studenta Jakuba Kadlece je návrh a vypracování projektové 
dokumentace na novostavbu bytového domu v Novém Jičíně. Navržený objekt má tři nadzemní 
podlaží a je zcela podsklepen. V nadzemních podlažích jsou situovány byty, zatímco v 1S je 

zázemí objektu a 4 garáže. Konstrukční systém stavby je stěnový, zděný v nadzemních podlažích 
z cihel typu „Therm“ a v suterénu pak z betonových bednicích tvarovek. V nadzemních podlažích 

jsou obvodové stěny kontaktně zatepleny systémem ETICS. Stropy jsou polomotované, tvořené 
cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky. Zastřešení je navrženo 
plochou jednoplášťovou střechou. Výrazným architektonickým rysem navrženého objektu je 

ustupující konstrukce na jihozápadní straně, která vytváří prostorné terasy. 

Předložená bakalářská práce obsahuje v různém stupni podrobnosti dokladovou část, 

architektonické studie a výkresovou část, zpracovávanou jako projektovou dokumentaci na 
úrovni pro provedení stavby, včetně řešení vybraných podrobností. Součástí práce je také 
základní stavebně fyzikální posouzení, výpis a specifikace výrobků, zpráva požární bezpečnosti 

a také poster, který přehledně prezentuje výsledný projekt. 

Hodnocení práce studenta: 
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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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Celkové hodnocení a závěr: 

U vedoucího bakalářské práce student úspěšně absolvoval předměty 4. ročníku, které úzce 

souvisí s bakalářskou prací, tj. BH009 Projekt – Pozemní stavitelství, BH056 Specializovaný 

projekt (S-PST) a BH053 Bakalářský seminář (S-PST).  

Po celou dobu zpracování bakalářské práce student pracoval velmi samostatně a konzultoval 
jen značně omezeně, přičemž některé části své práce nekonzultoval s vedoucím vůbec. Při 

konzultacích sice student aktivně přistupoval k řešení architektonických i stavebnětechnických 

aspektů své práce, avšak některá z těchto řešení nebyl schopen zcela jednoznačně obhájit.  

Během zpracování bakalářské práce bylo patrné, že student má značné problémy nejen 
s rozvržením prací a časovým plánováním, ale také se správným koncepčním přístupem 
k řešení zadaného úkolu. V závěru pak již bylo zřejmé, že některé části bakalářské práce student 

nedokázal dopracovat do všech potřebných podrobností. 

Je však třeba také upozornit na to, že řešený objekt je svým rozsahem a technickým řešením 

poměrně složitý a student strávil mnoho času i vlastním architektonickým návrhem. Zde se 
zřejmě projevila i jistá nezkušenost s koncepční prací na takto velkém komplexním projektu. 
Řada chyb v bakalářské práci však plyne i z prosté nepozornosti při zpracování dokumentace 

v digitální podobně. 

Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím jako problematický zejména přístup studenta Jakuba 

Kadlece při zpracování práce. Při celkovém zhodnocení znalostí studenta v oboru pozemní 
stavitelství a jeho schopnosti aplikace teoretických poznatků získaných studiem na praktickém 

řešeném projektu pak hodnotím práci studenta celkově jako dostatečnou. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum: 29.05.2019 Podpis vedoucího práce………………………………… 


