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Student zpracoval v rámci své bakalářské práce rodinný dům s kanceláří daňového poradce. 

Veškeré podklady si student zajišťoval sám. 

 

Dispozici rodinného domu i provozovny kanceláře daňového poradce navrhoval pan Černý 

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

rodinného domu i provozovny, včetně logických návazností mezi objekty a přilehlými plochami.  

 

Rodinná část je určena pro čtyřčlennou rodinu. Je koncipována jako nepodsklepená, s jedním 

nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Druhý objekt tvoří kancelář daňového poradce. 

Tato část je prioritně určena pro majitele objektu, ale může být provozována zcela odděleně. 

Součástí druhého objektu je také garáž a připojené kryté stání pro druhé vozidlo. 

 

Základové konstrukce jsou z prostého betonu, svislé nosné konstrukce z keramického zdiva, 

stropy z keramických tvarovek Miako. Konstrukci střechy pak tvoří dřevěný vaznicový krov 

v části rodinného domu a dřevěné vazníky v části provozovny. 

 

Svou seminární práci student zaměřil na téma: „Posouzení vybraných detailů z hlediska tepelné 

techniky.“ Tato seminární práce je rozsahově nad rámec dosavadního studia – student 

navštěvoval příslušný předmět se studenty navazujícího magisterského studijního programu. 

 

Pan Jakub Černý svou práci, převážně pak seminární, představil rovněž v rámci soutěže 

SVOČ.  

 

Součástí bakalářské práce je také reálný model objektů. 

 

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 Jakub Černý zpracoval samostatně, systematicky a velmi 

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

velmi precizní.  

 
Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studenta hodnotím, i přes 

drobné nedostatky, bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1. 

 

 
Klasifikační stupeň ECTS:  A/1   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

V Brně dne   3. 6. 2016         
               Podpis 
 
 
 
 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 


