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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Bytový dům 

Autor práce: Jitka Ladomirjáková 

Vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 

podlažím. V nadzemní části budovy se nachází 10 bytových jednotek o velkorysých plochách 

pro bydlení. Některé z bytů disponují s lodžií. Poslední nadzemní podlaží je řešeno jako 

ustupující a díky tomu se zde nacházejí prostorné terasy. V podzemní části jsou umístěny 

sklepní kóje, technická místnost, kolárna, kočárkárna, strojovna výtahu a sklad. 

Parkování je zajištěno mimo objekt na zpevněné ploše pozemku. Celkem se u objektu 

nachází 17 parkovacích stání z toho jedno pro tělesně postižené osoby. 

Hlavní střešní konstrukce objektu je navržena jako plochá s klasickým pořadím vrstev, nepochozí střešní 
konstrukce je navržena s finální vrstvou z TPO fólie. 

Objekt je navržen zděný, příčný ze systému typu Therm, stropní konstrukce a schodiště jsou 

navrženy železobetonové monolitické. Budova je založena na CFA pilotách. V budově se 

nachází průchozí výtah. 

Fasáda budovy je částečně kontaktně zateplena systémem ETICS z minerální vlny a částečně 

provětranou fasádou z hliníkových desek Prefa s minerální vlnou 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Studentka si při zpracování své BAKALÁŘSKÉ práce počínala velmi kladným a svědomitým přístupem a 

prokázala své schopnosti při zpracování PD na úrovni prováděcího projektu. 

Studentka vhodně a vkusně vyřešila velké množství problémů a v neposlední řadě bych chtěl zdůraznit 

zpracování velkého množství kvalitně zpracovaných detailů. Objekt bytového domu je vyřešen velmi 

elegantním způsobem s některými moderními konstrukcemi. 

Studentka pravidelně chodila na konzultace a vše svědomitě a řádně prováděla dle plánovaných časových 

termínů. 

Většinu práce provedla v dostatečném časovém předstihu, s kombinací konzultacemi se specialisty a se 

svým vedoucím.  

Svoji bakalářskou práci konzultovala i se specialisty na ústavu PST. 

Bakalářská práce je vypracována dle aktuálních norem ČSN a textová část je řešena dle vyhlášky 499/2006 

Sb., která byla nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

Je však nutné zmínit, že při tak rozsáhlé práci, kterou si studentka zvolila (BYTOVÝ DŮM), si počínala velmi 

zkušeně a precizně! 

Tuto BAKALÁŘSKOU práci bez problémů doporučuji k obhajobě a hodnotím níže uvedeným klasifikačním 

stupněm. 

 

DÁLE BYCH TUTO BAKALÁŘSKOU PRÁCI CHTĚL NAVRHNOUT „NA POCHVALU 

DĚKANA“, ZA KVALITNĚ ZPRACOVANOU BAKALÁŘSKOU PRÁCI!   

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1,0 

Datum: 29.05.209 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


