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Autor bakalařské ptáce: Jakub Rclzumek

oponent bakalářské práce: Ing. arch. Anna Rybakova

Bakalařská práce zpracovaná Jakubem Rozumkem v akademickém rcce 20l2l2a13 na

téma ,.Rodinný dům" splňuje rczsah zaóéni bakalářské práce. Práce zpracovává dvoupatrový
rodinný dům s ob1.tným podkrovím. Práce je zpracoviína formou prováděcího projektu

stavby.

Zvalený stavební systém a dispoziční řešeď jsou vhodné' K architektonickému řešení

m:ím drobné vý'hrady (popsány ntžei).

Ve výkresové dokumentaci. zpracované počítačovou f'ormou. jsou u většiny předloŽených

výkresů vesměs dodrŽeny zásady zakreslování stavebních konstrukcí. Technická zptáva je

zptacována přehledně podle vyhlášky.

obecnó připomÍnky:
Ve výkresové dokumentaci nejsou zrračena místa řešený'ch detailů' Je proveden pouze

jeden řez. Bylo by vhodné provést alespoň další podélný iez.

Připomínky k jednotlivym výkresům:

02 Základy:

- popište důvod proč pod základoqými pasy chybí štěrkový pods1p. Základové pasy
jsou přímo na původni zemině.

04 Půdorys l.NP:

- šířky obou WC nejsou dostaěujicí, vzdálenost mezi um-v*vadlem a protilehlou stěnou

musí být minimálně 500mrn"

- popište důvody, proě není sclrodiště osvětleno přirozeným světlem.

05 Půdorys podkroví:

- vysvětlite důvod zvětšení plochy podkroví vedle schodiště.

06 Řez A-A':

- popište důr'ody navržení dvou různých materiálorných ř'ešení schodišť v 1S a 1.NP.

07 Sestava stropnich dílců nad 1N'P:

- otvor ve stropech pro komín je nutné kótovat včetně dilatačních mezel

- komín pravděpodobně koliduje s nosníkem,

_ použito jiné měřítko (nepopsané) řezů E-E' a F-F'.

D0 1 Detail A- založent zdiva suterénu:

_ popište způsob napojení r'odorovné a svislé hydroizoiace.



Celkové hodnocení:

Hodnocená baka]ářská práce svým obsahem a ťtrovní odpol'ídá požadavkťrnl' které jsou na
bakalářskotr práci kladeny. Gratická úroveň výkresťr je na dobré úrovni. pn'ky na l.ýkreseclr
jsou velmi dobře odkazovány' či popisovány. Práce neobsahuje žádné zásadní problémy 2
s ieh$'mi znrěnami by mohla slouŽit_iako podklad pro zdfuné provedení stavby'

Áutor práce prakázal dobré znalosti v oboru pozemního star,itelství.
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