
 

  1/2 
 
 

 
 
 
 
Název práce: Dřevostavba RD z CLT panelů 
 
Autor práce: Zuzana Šnajdárková 
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 
 
Popis práce:  
Bakalářská práce se zabývá návrhem dvoupodlažní, podsklepené dřevostavby rodinného domu. 
Stavební pozemek je situován v obci Jeseník nad Odrou. Pozemek je mírně svažitý k jihozápadu. V 
současné době je, dle katastru, plocha pro stavbu vedena jako zahrada.  
Konstrukční systém domu je z CLT panelů, konkrétně ze systému Novatop. Podzemní podlaží je ze 
ztraceného bednění a stropy z Tras nosníků. Fasáda domu je zateplena systémem ETICS s 
tenkovrstvou omítkou. Stěny garáže jsou tvořeny provětrávanou fasádu. Střecha rodinného domu je 
sedlová s plechovou černou krytinou, střechu garáže tvoří plochá, extenzivní vegetační střecha.  
Dispoziční řešení objektu je navrhnuto v souladu s umisťováním místností na určité světové strany. 
Kuchyň, obývací pokoj, pokoj a ložnice jsou umístěné na jih. Prostory koupelen a šatny na západ. V 
severní části objekt se nachází pracovna, pokoj.  
Objekt je prostorný a nabízí dostatek místa pro pětičlennou rodinu. První nadzemní podlaží tvoří 
komunikační část domu, je zde pokoj pro hosty, koupelna, kuchyň s obytným prostorem. Na obývací 
pokoj navazuje venkovní terasa s pergolou. V druhém nadzemním podlaží jsou pokoje, ložnice a 
koutek na čtení. V podzemní části domu je kotelna.  
 
 
Hodnocení práce studenta: 

     
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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 
Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech. Po grafické stránce je 
práce zpracována poměrně podrobně, jsou zde zachyceny všechny zásadní problémy, které byly 
vhodně vyřešeny. Studentka při konzultacích a samostatném vypracovávání své práce prokázala 
výbornou orientaci v dané problematice.  
Přestože se studentka při zpracování zadaného úkolu nevyvarovala některých drobných 
nepřesností, prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracovala se 
značným přehledem. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
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