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Studentka zpracovala v rámci své bakalářské práce novostavbu rodinného domu se dvěma 

bytovými jednotkami v Uhřínově. Veškeré podklady si studentka zajišťovala sama. 

Dispozici rodinného domu navrhovala samostatně a řešila zadanou problematiku velmi detailně. 

Podrobně se zabývala užíváním objektu, včetně logických návazností mezi jednotlivými 

bytovými jednotkami i přilehlými plochami.  

 

Předmětem zadání bakalářské práce byl návrh rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, 

které by umožňovaly vzájemné propojení, ale i možnost naprostého oddělení. Důraz byl kladen 

také na bezbariérové řešení menší bytové jednotky. Koncepce objektu měla umožňovat 

dodatečně nadstavení menší bytové jednotky o další podlaží. 

 

Novostavba byla navrhována pro pětičlennou rodinu obývající větší bytovou jednotku a pro dva 

prarodiče obývající jednotku menší. V jihovýchodní části pozemku byla dále navržena garáž. 

Objekt byl řešen jako nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Budova byla navržena 

z konstrukčního systému KM BETA. Konstrukce stropu je řešena jako železobetonová, střechy 

jsou tvořeny vazníky. 

 

Seminární práci zpracovala paní Pospíšilová na téma: „Bezbariérové řešení“. Tímto tématem se 

zabývala nad rámec doposud získaných znalostí v rámci studia. 

 

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

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

 

Bakalářskou práci paní Jitka Pospíšilová zpracovala samostatně, systematicky a velmi 

zodpovědně. Studentka svou práci pravidelně konzultovala a její přístup byl vždy aktivní.   

 

Doporučuji SZZ komisi zvážit navržení studentky a její práce na ocenění: 

 

 Cena děkana za nadstandardní bakalářskou práci. 



Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studentky hodnotím 

bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1. 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS:  A/1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne   9. 6. 2014         

               Podpis 
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