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Student zpracoval v rámci své bakalářské práce novostavbu rodinného domu s pedago-

psychologickou poradnou. Veškeré podklady si student zajišťoval sám. 

 

Dispozici rodinného domu i provozovny pedago-psychologické poradny navrhoval pan Lím 

samostatně a řešil zadanou problematiku velmi detailně. Podrobně se zabýval užíváním objektu, 

včetně logických návazností na provoz poradny a přilehlých ploch.  

 

Stavba je rozdělena do dvou funkčně oddělených částí, které umožňují vzájemné propojení, ale 

mohou být provozovány také zcela odděleně. První je určena pro rodinné bydlení, druhou část 

představuje pedago-psychologická poradna. Většina obytných místností i provozovna jsou 

umístěny v prvním nadzemním podlaží. Nad převažující částí rodinného domu je zbudováno také 

obytné podkroví, které je zastřešeno pultovou střechou. Střecha nad garáží, skladem a 

hygienickým zázemím je pak řešena jako plochá. Obvodové stěny a vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy ze systému Porotherm. Stropní konstrukce jsou pak řešeny jako železobetonové. 

 

V rámci posudku vedoucí práce bych si dovolila vyzvednout větší množství stavebních detailů, 

kterým se student velmi detailně věnoval. Svou seminární práci pak zaměřil na problematiku 

šikmých střech.  

Pan Lím svou práci, včetně stavebních detailů, představil rovněž v rámci soutěže SVOČ. 

Pozornost student dále věnoval bezbariérovému řešení pedago-psychologické poradny a 

celkovému řešení provozu v této části. 

 

Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na velmi vysoké 

úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování. 

 

Bakalářskou práci pan Štěpán Lím zpracoval samostatně, systematicky a velmi zodpovědně. 

Student svou práci pravidelně konzultoval a jeho přístup byl vždy aktivní.  

 

Doporučuji SZZ komisi zvážit navržení studenta a jeho práce na ocenění: 

 

 Cena děkana za nadstandardní bakalářskou práci. 



Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studenta hodnotím 

bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS:  A/1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne   9. 6. 2014         

               Podpis 

 

 

 

 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 


