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Student zpracoval v rámci své bakalářské práce novostavbu rodinného domu se dvěma bytovými 

jednotkami v Galantě části Kolónia. Veškeré podklady si student zajišťoval sám. 

 

Dispozici rodinného domu navrhoval pan Varjú samostatně a řešil zadanou problematiku velmi 

detailně. Podrobně se zabýval užíváním objektu, včetně logických návazností. 

  

Stavba je řešena jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepená. Objekt je navržen 

ze systému Durisol. Konstrukce střechy je rozdělena do dvou úrovní a je řešena jako pultová. 

Základy jsou z prostého betonu. 

Novostavba byla navrhována pro čtyřčlennou rodinu a dva prarodiče, z nichž jeden představuje 

osobu s omezenou schopností pohybu. Pozornost student tedy věnoval bezbariérovému řešení 

menší bytové jednotky. Součástí zadání byl také požadavek, že obě bytové jednotky mají mít 

možnost odděleného provozu. 

 

V rámci posudku vedoucí práce bych si dovolila mimo jiné vyzvednout reálný model, který 

student vyhotovil.  

 

Pan Varjú svou práci představil rovněž v rámci soutěže SVOČ. V oborovém kole obsadil 

2. místo a následně pak obor zastupoval v kole fakultním. V rámci soutěže se zabýval mimo 

jiné obecně využitím solární a geotermální energie a následně získané poznatky aplikoval 

pro navrhovaný objekt. Této problematice je věnována také seminární práce studenta. 

 

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 Marián Varjú zpracoval samostatně, systematicky a velmi zodpovědně. 

Student svou práci pravidelně konzultoval.  

 



I přes skutečnost, že práce obsahuje některé drobné nedostatky, doporučuji SZZ komisi, 

z výše uvedených důvodů, 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   5. 6. 2015         
               Podpis 
 
 
 
 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 


