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___________________________________________________________________________ 

Zadáním bakalářské práce „Rodinný dům s kanceláří“  bylo vypracování části projektové 

dokumentace pro provedení stavby včetně tepelně-technického posouzení a požárně 

technického řešení. Student podle zadání navrhl částečně podsklepený dvoupodlažní objekt 

s garáží pro osobní automobil a plochou střechou. Objekt je situován v zástavbě rodinných 

domů v okrajové části obce Libčany. 

___________________________________________________________________________ 

Provozní a dispoziční řešení 

Provozní řešení objektu odpovídá zadání práce – objekt je tvořen bytovou jednotkou 

doplněnou o kancelář s odpovídajícím technickým zázemím. K navrženému provoznímu a 

dispozičnímu řešení nemám žádné připomínky. 

___________________________________________________________________________ 

Architektonické a konstrukční řešení 

Zvolené architektonické a konstrukční řešení je pro daný objekt vhodné a reprezentuje 

znalosti, které student získal studiem. Byly nalezeny menší nedostatky, které jsou popsány 

dále včetně doplňujících otázek: 

 

1) Situace 

Vysvětlete napojení splaškové kanalizace na jednotnou kanalizační přípojku. 

2) Základy 

Jak veliký je pracovní prostor vymezený výkopovými pracemi (v rozsahu patrném 

z výkresu základů), v jakých hloubkách musí být výkop odstupňovaný? 

Objevují se menší nepřesnosti v zakreslování – tloušťky čar. 

Jsou navržená drenážní opatření nutná? 

Zdůvodněte navržený rozsah zateplení suterénního zdiva. Popište postup provádění tohoto 

zateplení. 

Popište napojení svislé a vodorovné hydroizolace na rozhraní podsklepené a 

nepodsklepené části objektu. 

Popište způsob napojení podkladního betonu pod nepodsklepenou částí objektu na 

základové pásy. 

 



3) 1.S 

Bylo by vhodné doplnit schodiště o schodišťové madlo. 

4) 1.NP 

Použité zdivo obvodových nosných stěn Porotherm 24 P+D se jeví jako poddimenzované, 

vysvětlete, proč je použito zdivo této tloušťky. 

Objevují se nepřesnosti v zakreslování čar u dveří v nosných stěnách – hrany nad rovinou 

řezu. 

Zateplení objektu, by mělo být provedeno až po hranu oken. 

Vysvětlete způsob odvětrání místností 103, 104 a 114. 

5) 2.NP 

Jaké jsou požadavky na proslunění obytných místností? Bude místnost 202 dostatečně 

prosluněna? 

Vysvětlete způsob odvodnění Terasy 208. 

5) Řez A-A‘ 

Součástí řezu by měl být výpis skladeb podlah. 

Pod základovou deskou by se měl objevit např. štěrkopískový zhutněný podsyp. Vysvětlete 

proč. 

Objevují se drobné chyby v tloušťkách zakreslovacích čar. 

Chybí očíslování stupňů schodiště. 

6) Pohledy 

Objevují se zde drobné chyby v zakreslování čar – typy a tloušťky čar. 

7) Detaily 

Ve skladbě podlahy detailu B by se měla objevit dilatace, vysvětlete proč? 

8) Tepelně technické posouzení 

V tepelně technické posouzení postrádám energetický štítek obálky budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

Hodnocení 

Předložená práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá zadání. Po odstranění výše 

uvedených nedostatků by mohla sloužit jako podklad pro realizaci stavby. Student touto prací 

prokázal uspokojivé znalosti v oboru pozemního stavitelství získané studiem a schopnost 

jejich aplikace na konkrétní situaci.  
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