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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Novostavba bytového domu 

Autor práce: David Jiráček 
Vedoucí práce: lng. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce studenta Davida Jiráčka je návrh a vypracování projektové 
dokumentace na novostavbu bytového domu Chrudimi v lokalitě Na Špici, a to v rozsahu zadání 
ze 30. 11. 2020. 

Navržený objekt má pět nadzemních podlaží a je nepodsklepený. Provoz objektu odpovídá 
bytovému domu s garážemi, technickým zázemím a sklepními kójemi v 1NP a s celkem 13 byty 
různých velikostí ve 2NP až 5NP, přičemž 5NP je ustoupené a navazuje na terasu. Půdorysný 
tvar objektu vychází z obdélníku s atypicky zaoblenými rohy obvodových stěn, podle kterého 
student pojmenoval svoji práci „Bytový dům OB-LÁK“. Konstrukční systém stavby je stěnový, 
zděný z cihel typu „Therm“. Obvodové stěny jsou opatřeny ETICS. Základové konstrukce tvoří 
základové pasy a pod výtahovou šachtou základová deska. Stropní konstrukce jsou tvořeny 
železobetonovými monolitickými deskami. Zastřešení je řešeno plochou jednoplášťovou 
vegetační střechou. 

Předložená bakalářská práce obsahuje v různém stupni rozpracování dokladovou část, 
architektonické studie a výkresovou část, zpracovanou jako projektovou dokumentaci na úrovni 
pro provedení stavby, včetně řešení vybraných podrobností. Součástí práce je také základní 
stavebně fyzikální posouzení a zpráva požární bezpečnosti. 

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 ☐ ☐ ☒ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 
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U vedoucího bakalářské práce student David Jiráček 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 omezeně, vždy spíše 
koncepci a části dokumentace než ucelené výstupy. 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. Některé připomínky a doporučení vedoucího práce pak nebyly studentem 
zcela dobře uplatněny ve vlastní práci. 

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. 

Nedostatky bakalářské práce tak lze pozorovat zejména v úrovni nedopracování některých 
výstupů, některých chybějících výpisů apod. Celá řada opakujících chyb je také způsobena 
nepozorností při zpracování dokumentace v digitální podobě a nezvládnutí generování 
kvalitních výstupů z grafického software v závěrečné fázi. 

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. 

Při celkovém hodnocení je také nutné zohlednit skutečnost, že zpracování bakalářské práce 
probíhalo po celou dobu během náročného období pandemie choroby COVID-19, způsobené 
koronavirem SARS-CoV-2, kdy byly konzultace omezeny na on-line formu a kladly tak zvýšené 
nároky na samostatnou práci studenta. Student během zpracování bakalářské práce touto 
chorobou onemocněl a taktéž řešil náročnou situaci v osobním životě.  

Student David Jiráček se také se svou bakalářskou prací zúčastnil oborového kola Studentské 
vědecké a odborné činnosti 2021, sekce č. 1 Pozemní stavby a architektura. 

Bakalářská práce byla prověřena podle Směrnice č. 72/2017 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. Dále bylo zjištěno, že systémem vyhodnocené shody a podobnosti vyplývají 
ze zpracování textové části práce v souladu s požadavky další platné legislativy, norem, 
případně podkladů výrobců použitých materiálů nebo vyučujících, čemuž se však také, s 
ohledem na přesnost práce, nelze vyhnout. 

Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím jako problematický zejména přístup studenta Davida 
Jiráčka 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. 
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Doporučuji tak předložit bakalářskou práci k obhajobě na státní závěrečné zkoušce, avšak 
pouze po pečivé přípravě studenta na dotazy oponenta, ve kterých by měl jednoznačně obhájit 
svoji schopnost dopracovat chybějící části dokumentace, na které mu vlivem nemoci a dalších 
událostí údajně nezbylo dostatek času. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 7. června 2021 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


