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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Nahrávací studio s ubytovacím zázemím v Proseči 

Autor práce: David Jun 

Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Popis práce: 

Předmětem bakalářské práce studenta Davida Juna je návrh a vypracování projektové 
dokumentace na novostavbu nahrávacího studia s ubytovacím zázemím v obci Proseč. 
Navržený objekt je rozdělen na dva dilatační celky, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.  
Nahrávací studio je určeno pro pořizování nahrávek primárně artificiální komorní hudby, 
ubytovací kapacita pak má přednostně sloužit k ubytování hudebníků. Zvláštní pozornost 
student věnoval prostorovému uspořádání a konstrukčnímu řešení nahrávacího studia. 
Předložená bakalářská práce obsahuje dokladovou část, architektonické studie a výkresovou 
část, zpracovanou jako projektovou dokumentaci na úrovni pro provedení stavby, včetně řešení 
vybraných podrobností. Součástí práce je také základní stavebně fyzikální posouzení, výpis a 
specifikace výrobků, zpráva požární bezpečnosti a vizualizace. Nedílnou součástí bakalářské 
práce je také seminární práce s názvem „Akustika nahrávacího studia“, která byla zpracována 
jako rešerše převážně zahraniční literatury a podrobně se zabývá speciálními přístupy návrhů 
absorbčních a difuzních prvků. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

U vedoucího bakalářské práce student úspěšně absolvoval předměty 4. ročníku, které úzce 

souvisí s bakalářskou prací, tj. BH009 Projekt – Pozemní stavitelství, BH056 Specializovaný 
projekt (S-PST) a BH053 Bakalářský seminář (S-PST). Po celou dobu zpracování bakalářské práce 

student konzultoval spíše nepravidelně, avšak k řešení architektonických i stavebnětechnických 
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aspektů své práce přistupoval velmi aktivně a navrhoval vlastní technická řešení konstrukčních 

problémů, které byl většinou schopen i obhájit. Převážná část připomínek vedoucího práce pak 
byla studentem v bakalářské práci zohledněna. Většina nedostatků práce je způsobena 
zejména náročností zpracovávaného tématu nahrávacího studia a dále pak nepozorností při 

zpracování dokumentace v digitální podobě u takto velkého objektu. 

Student David Jun se se svou bakalářskou prací zúčastnil oborového kola Studentské vědecké 

a odborné činnosti 2018, sekce č. 1/A Pozemní stavby a architektura - Navrhování pozemních 

staveb. 

Ačkoli předložená bakalářská práce obsahuje řadu nedostatků, je nutno velmi ocenit iniciativní 
přístup studenta při jejím zpracování a zejména pak výjimečný zájem o praktickou aplikaci 

teoretických znalostí stavební akustiky, které student nabyl z velké části samostudiem a které 
výrazně přesahují požadavky kladené na absolventy bakalářského stupně studia daného 

zaměření. 

Student David Jun zpracováním bakalářské práce prokázal celkově velmi dobré znalosti v oboru 
pozemního stavitelství a schopnost aplikace teoretických poznatků získaných studiem na 

praktickém řešeném projektu. Předložená bakalářská práce tak svým obsahem i zpracováním 

odpovídá požadované úrovni vysokoškolské kvalifikační práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 01.06.2018 Podpis vedoucího práce………………………………… 




