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Bakalářská práce zpracor'aná Jakubem Kocichetn v akademickém roce 2Ů1212013 na téma ..Rodinný
dům" splňuje rozsah zadání bakalár'ské práce. Práce zpracovár,á prováděcí dokumentaci rodinného domu o

dvou nadzemrrích podlažiclr zastřešeného plochou střechorr.

Architektonické i dispoziční řešení je s menšínrivýlrr'adarrri. Zvolerlý stavebrrí systém je vhodrrý' Grafická
úroveň práceje na dobré úrovni.

obecné připomínky

. Zakreslení rrěkteriýclr dílčích částí rTerespektuje CSN 0l 3420 (zejmérra tloušťk'v čar).

Připomínk-'v k příloze C2 _ Výkresová část

o C.2.03 - Půclor,r,s lNP:
o objasněte konstrrrkci výplně otvoru (poloŽka D10) při vstuptl na terasll, zejrnéna polohrr urnístění

r'zhledeni ke stěrrě a také za.iištění těsrrosti.

o zdůvodněte pouŽití jiného konstrrrkčnílro s'vstému vrritřrrícir nosných stěrr oproti stěnám vnějším.

O zdůr'odněte šířku dveří do rnístnosti 1.a7 a l.09' rozrněr konfrontujte s legislativními požadavky.

r C.2.04 - Pťrdorys 2NP:

o objasněte dispozičrrí řešerrí nrístnosti 2.04 aÍaké 2.02 - zd'e zejména Šířka průchodu k WC'

r C.2.05 - Řez A-A',C.2.a6- Řez B*B':
o zdůvodněte návrh železobetonových základových konstrukcí,

o r.'e skladbě C6 a C7 by bylo zakustického hlediska vhodrré pouŽítjiný ty'p izolace * popiŠte.iaký'

zdůvodněte rrávrlr h-vdroizolačni vrstr1.'(ve skladně stIopu a podlahy'nad lNP).

o C.2.08 - Skladba montované stropní konstrukce lNP. C.2.09 - dtto 2NP:

o popiŠte zpťisob napojení Stropu a konlínor'ého tělesa.

o upřesněte způsob vedení věncťr V4 a V5 nad vrritřní nosnou stěnou (resp. jej ich horní úroveri ).

o C.2.10 * odvodněni střešrrí konstrukce:

o objasněte, zda je moŽné na trhu získat spádové klíny v navržerrých spádech..ie sklon l .5% dostatečný?

o C.2.1 1 - SV. JV Pohled-v, C .2.12 - SZ. JZ Pohled-v:

C zdťrvodněte návrlr pottze jedrroho r"íkiopnélro okna (ostatní dvě pevná) v posilovně 2NP a pouze

jediného pevného okna v pracovrtě 1NP'

o zdůvodlrěte pouŽití modřínovélro dřeva, které je opatřováno dalším barevnýtl nátěrent.

o C.2.14 - Detail Dl - Okenní ránr:

o popiŠte zpťrsob kotverrí vnějšílro parapefu a způsob zamezení l'niknutí např. hnryzu do provětrár'ané

vzduchové mezery.

o C.2.16 * fJetaiI D3 - Napojení přístřešku:

o popiŠte jaké prvk'v nese ,,nosná konstrukce - KVFI 60x220 mm"'

. C.2.17 - Detail D4 - Atika:

o popište nrístcr a způsob ukončerrí hydroizolační vrstvy střechy'na atice.
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. C.2'18 - Detail D5 - Základ:

o popište t'ederí, způsob napqlerrí a zalomení hydroizolace prcrti zenní vlhkosti.

Celkové hodnocení

Hodnocená baka|ářská práce svýrn obsahern a ťtrovní odpovídá poŽadavkům" které jsou na bakalářskou

práci kladerry. obsalruje ale výše zmíněné nedostatky'

Autor práce prokázal velmi dobré zrralosti v oboru pozemního stavitelsn''í.

Klasifikačni stupeň EC'IS: Bl1,5

V Brně dne 2.ó.2013

Klasifikační stupnice

Klas' stupeň ECTS A B C D E F

Ciselná klasi{jkace 1< 2 2._í 3 4
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