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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Bytový dům 
Jméno autora: Václav Lopatka 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra konstrukcí pozemních staveb 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc 

Pracoviště vedoucího práce: Katedra konstrukcí pozemních staveb 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Zadání v úrovni architektonické studie předpokládá nízkonákladový bytový dům se startovacími byty, které bylo dle zadání 

vedoucího BP nutno respektovat v maximální možné míře. Minimalistické rozměry místností i společných prostor domu ve 

studii bylo ne vždy možné dopracovat do řešení, které je v souladu s obecně technickými požadavky na bytové domy (např. 

schodiště).  

 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání bylo ve všech bodech splněno. Zadaná úroveň projektu ke stavebnímu povolení byla dopracována do vyšší úrovně 

(detaily) 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Student pravidelně konzultoval, dodržoval termíny konzultací a při konzultacích byl vždy připraven, předkládal variantní 

řešení. 

. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Projekt je zpracován na úrovni odpovídající danému stupni studia. Nad rámec přednášených předmětů student aplikoval 

méně tradiční způsob zajištění části výkopů pomocí záporového pažení. Toto řešení  bylo zvoleno s ohledem na eliminaci 

výkopových prací s tím, že bude opakováno u identických domů v rámci výstavby celého sídliště. 

 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Formální úroveň odpovídá běžným zvyklostem. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Normy i použitý software jsou uvedeny v technické zprávě. Nejedná se o práci typu seminární nebo vědecké práce, kde je 

nutno rozlišovat mezi citacemi a vlastním textem. Technická zpráva je vypracována v souladu s vyhláškou o Dokumentaci 

staveb a není autorským dílem. 
 

 

Další komentáře a hodnocení 
Bez komentáře. 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student ovládá projekční praxi odpovídající úrovni požadované pro absolventa bakalářského studia. Je schopen 

samostatné práce při hledání materiálových a konstrukčních řešení. Bakalářskou práci doporučuji k obhájení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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