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Hodnocení vedoucího bakaláÍské práce

NázeV práce:

Autor práce:
Vedoucí práce:

Popis práce:

Hodnocená práce Ěeší návrh jednogeneračního rodinného domu na okraji města Jemnice,
neda|eko Moravskfch Budějovic. Drjm by| navržen jako samostatně stojícl dvoupod|ažní,
částečně podsk|epenf na mírně svaŽitém pozemku. Nosn! systém je stěnorn./, zděnf
z keramickfch tvárnic (v nadzemních pod|aŽích), respektive betonou./ch wárnic ztraceného
bednění (v podzemním pod|aŽí). Drim je zastĚešen p|och1/mi jednop|ášťorn,fmi stĚethami.
StĚechy nad 1. NP slouŽí zároveĎ jako terasy. Součástí návrhu je také zimní zahrada v 1. NP a
bazén (neby| v práci Ěešen).

Práce obsahuje textovou rn/'kresovou část zpracované v sou|adu s p|atnfmi pĚedpisy, dá|e
zjednodušené stavebně- ziká|níposouzení a návrh poŽárně bezpečnostního Ěešení.

Hodnocení práce studenta:

rq)
c
l-
o
_o
r}1

r(lJ
l-
-ooo
E
o

r(p
l-
_o
o()

U
'=

o
-c
oz

1 . Úrove zpracování Ěešeného tématu X n n n
2. PÍístup autora pYi zpracování práce x u n n
3. VyuŽití odborné |iteratu ry a práce s ní X tr T !
4. Formá In í, grafická a ja zyková u prava práce X n ! n
5. SpInění poŽadavk zadání práce x n tr n

Celkové hodnocení a závérz

Student pri práci yycháze| jak z vlastních návrh , tak z podk|ad pĚipravenfch v rámci
abso|vovanfch pĚedmětťt - napĚík|ad dí|čí stavebně-fuziká|ní rn./počty. V navrženém projektu
jsou zapracovány i poŽadavky a doporučení r.n./robcti stavebních materiá|ťr, stejně jako
požadavky k|ade né m ístn í rize m ně-p|á novací doku m entací.
PĚi konzu|tacích i samotném zpracovávání projektové dokumentace student prokáza|, Že je
schopen na reá|né situaci spěšně ap|ikovat zna|osti získané studiem a je schopen \^^/orit
funkční návrh obytné budovy. Také prokáza|, že se snadno orientuje v nabídce dostupnfch
stavebních materiá|rj a prvkťr a je schopen na zák|adě podk|adri rn./robcri navrhovat pouŽite|ná
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konstrukční řešení. Vytvořená práce je architektonicky zajímavá a odpovídá požadavkům na
moderní byd|ení.
Ce|kově studentovu práci hodnotím jako ýbornou. RovněŽ průběh pravidelných konzu|tací a
aktivitu studenta hodnotím ýborně.

K|asifikační stupeň pod|e ECTS: N1
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