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Zvolené téma bakalářské práce "Optimalizace nákladů domů pro bydlení z hlediska
podlahové plochy" patří bezesporu mezi témata nadmíru aktuální, nejen pro případné
stavebníky váhající nad charakterem a požadavky na rodinný dům, ale také pro developery
váhajícími nad optimálním poměrem nákladů na výstavbu a velikostí bytových jednotek.
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a optimalizovat podlahovou plochu rodinných domů
z hlediska nákladů na výstavbu.

V prvních, teoretických, částech bakalářské práce autorka věnuje pozornost rozboru
pojmů souvisejících s budovami, typologií staveb a také členění rodinných domů z hlediska
jejich umístění na pozemku. Zvýšená pozornost je věnována legislativním předpisům a
zejména technickým normám.

Praktická část bakalářské práce aplikuje získané poznatky, definuje modelové stavby
jednotlivých rodinných domů, včetně nákresů půdorysů splňujících technické předpisy. Každá
z variant je jednoznačně definována obestavěným prostorem, zastavěnou plochou a plochou
podlahovou. Nutno podotknout, že se ve většině případů jedná o "minimalistická řešení", což
sebou nese zvýšené nároky na vhodné dispoziční řešení.

Výsledky práce jsou v závěru přehledně shrnuty a komentovány. Autorka dochází
k jasnému výsledku, který diskutuje.

Zpracované téma lze dále vhodně rozvíjet sběrem dalších poznatků a tvorbou databáze
obdobných staveb.

Celá práce je zpracována na vynikající odborné úrovni. Z hlediska metodologického,
technického a ekonomického je bakalářská práce v pořádku. Celkový dojem je narušen pouze
minimem překlepů a stylistických chyb.

Bakalářská práce byla zpracována na - pro drobné stavebníky i developery - zásadní
téma a její výsledky mohou mnoho napomoci při rozhodování o způsobu aplikace požadavků
na výstavbu. .

Autorka v plném rozsahu splnila zadání bakalářské práce, přičemž dokázala vhodně
aplikovat své technické a technicko-ekonomické znalosti. Uvedená práce vyhovuje
podmínkám bakalářské práce z obsahového i' formálního hlediska. Z tohoto důvodu ji
doporučujik závěrečné obhajobě.
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