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Název práce: Bytový dům U Jasanu 

 

Autor práce: Marie Štěpánková 

Vedoucí práce: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

 

Popis práce:  

Bakalářka zpracovala projekt bytového domu o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním 

podlaží. Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 24,12 

x 11,92 m.  

V bytovém domě se nachází celkem 10 bytových jednotek různých kategorií, vč. dalších 

příslušejících prostorů. 

Bytový dům je zděný z tepelně izolačních cihelných bloků s KZS, stropní konstrukce ŽB monolitické, 

střecha řešena jako jednoplášťová plochá střecha s vegetační úpravou. Součástí objektu je i 

schodiště s výtahem.  

Fasáda je bílé barvy a odstínech světle šedé u předsazených konstrukcí a v prostoru schodiště.  

 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Bakalářská práce byla prověřena podle Směrnice č. 17/2017 Úprava, odevzdání a zveřejňování 

závěrečných prací pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému a vykazuje 

podobnost s jinými obdobnými pracemi. Dokument průvodní a souhrnné technické zprávy musí však 

být vytvořen v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném a 

účinném znění, kterou se provádí ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu z hlediska obsahu, rozsahu a jednotlivých úrovní dokumentace staveb. Z výše 

uvedeného vyplývá, že část dokumentace staveb: průvodní a souhrnná technická zpráva musí při 

použití technického popisu řešené konstrukce z tohoto důvodu vykazovat velkou podobnost. 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Textová i výkresová část jsou po obsahové i grafické stránce na velmi dobré úrovni.  

Bakalářka přistupovala ke zpracování bakalářské práce aktivně a zodpovědně. Práci 

zpracovala samostatně, systematicky a pečlivě. Přicházela s vlastními návrhy řešení 

problémů. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

 

 

 

Datum: 2. 6. 2021 Radim Kolář v. r. 


