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Student vypracoval projekt rodinného penzionu. Objekt je nepodsklepený se dvěma 
nadzemními podlažími. Kapacita ubytovací části čítá 10 lůžek. 2NP slouží jako byt majitele 
penzionu. Jeden s pokojů hostů je řešen jako bezbariérový.  

Připomínky k práci: 

Výkresová část: 

- Vysvětlete technologii provádění odstupňování základové spáry. 

- V podélných řezech základů neodpovídá tvar příčného profilu základu zakreslení 
v půdorysu. 

- Vysvětlete odvodnění garáže.  

- Vysvětlete odvodnění vstupní terasy. 

- Odůvodněte dispoziční návrh schodišťových ramen. 

- Dle čeho byla navrhována kapacita parkovací plochy u objektu? 

- Odůvodněte návrh bezprahových dveří do pokojů hostů. 

- Jaká je povrchová úprava stěn v místech kuchyňských linek? 

- Nevhodné navržení konstrukce oddělující byt majitele od schodišťového prostoru 
z akustického hlediska. Tato konstrukce není uvedena ani v Akustickém posouzení 
stavebních konstrukcí. 

- Vysvětlete prostup komína střešním pláštěm (u výkresu C8 – Krov nad bytem majitele) 

- V detailu A - Vstup na terasu popište technologické provádění vyrovnání výškových 
úrovní stropní konstrukce a vysvětlete umístění paropropustného a parotěsného pásku u 
výplně otvoru. 

- Odůvodněte tloušťku tepelné izolace v místě pozednice v detailu B a popište kotvení 
výplně otvoru.  

- Vysvětlete, kde se pere a suší prádlo a lůžkoviny pro ubytovací část. 

 

Textová a výpočtová část: 

Textová a výpočtová část je v dostatečném rozsahu. Výpočty jsou přehledně strukturované. 
Seminární práce je vypracována na téma skleněných markýz. 

 



Práce studenta odpovídá rozsahem a úrovní zadání a požadavkům na bakalářské práce. 
Práce je doplněna o akustické, tepelně technické a požárně bezpečnostní posouzení a dále 
o předběžné návrhy základů, schodiště. Studie objektu doplnil student vizualizací a schématy 
kanalizace a rozvodů vody.  

Výše uvedené připomínky nejsou zásadního charakteru. Drobné nedostatky práce týkající 
se převážně způsobů zakreslení a koordinace mezi jednotlivými částmi dokumentace přisuzuji 
malé praxi studenta.  

 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 3.6 2013 ................................................... 
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