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 Studentka Michaela Hornychová zpracovala svou bakalářskou práci na téma Dvougenerační 
rodinný dům s bezbariérovým přístupem. Bakalářská práce obsahuje všechny předepsané 
náležitosti včetně seminární práce na téma bezbariérového užívání staveb v rodinném domě. 
Výkresová dokumentace je zpracována na počítači. K předložené BP mám následující 
připomínky a otázky: 
 
Výpis skladeb konstrukcí: 
Otázka:  Popište funkci nopové fólie ve skladbě ploché střechy. 
 
10 - Situace: Ze situace (dle výškových kót) není zcela správné osazení objektu do terénu a 
návrh opěrné zdi (viz výpis výškových bodů stavby). V situaci by měly být uvedeny rozměry 
zpevněných ploch. 
Otázka:  V případě, že by stavební úřad nepovolil svod dešťové kanalizace do existující 
  jednotné kanalizace, jak byste postupovala (proč má kan. přípojka DN 400, 
  jaké bude napojení na veřejnou kanalizaci)?  
   
01, 02 - Půdorysy 1NP, 2NP: K bezbariérovému řešení mám následující výhrady: 1.02, 2.07 
a 1.09 (WC/koupelny) je zhoršený přístup k invalidnímu WC (co je zařízení pod označením 
K v koupelnách?), v 1.09 a 2.07 chybí sedátko ve sprchovém koutě. V garáži není dostatečný 
prostor pro bezbariérové stání. Střešní svislý svod v garáži je v rovině otvírání dveří, bylo by 
vhodnější navrhnout jinou polohu svodu dešťové vody.  
Garážová vrata v nadpraží nenavazují na izolaci (hrozí tepelný most – ve výkresu 04 je již 
zakresleno).  
Otázka:  Popište ev. pohyb vozíčkáře z 1NP do 2NP? 
  Z jakého důvodu jsou byty propojené přes schodišťovou podestu? Jaké jsou 
  parametry těchto dveří mezi byty u schodišťové podesty? 
  Jaká je minimální podchodná výška u chodeb v RD (dle vyhlášky č. 268/2009 
  Sb.)? 
 
03 - Základy: Nejsou znázorněny prostupy inženýrských sítí. Nejsou znázorněny násypy při 
provádění základových pasů. 
Otázka:  Popište technologický postup provedení základových pasů a betonové  
  mazaniny 
 
04, 05 – Výkres tvaru stropů nad 1NP, 2NP: Ve výkresech by bylo vhodné znázornit 
sklopené řezy. 
Otázka: K čemu slouží ŽB věnec? 
  Jaké je propojení věnců u snížení stropní konstrukce nad garáží? 
 
06 – Jednoplášťová plochá střecha: Geometrické řešení spádování ploché střechy není zcela 
správné (hřebeny). 
Otázka:  Kam a jak ústí odtahy spalin a instalace z výkresu stropní konstrukce nad 2NP? 
 
07  – Řez: V místnostech 1.09 a 2.07 by měla být v řezu znázorněna také instalační předstěna. 
U schodiště ve 2.NP je nepřesně znázorněno zábradlí u výstupní podesty ve 2NP (měl by zde 
být přesah zábradlí od hrany posledního schodu a boční pohled na podestové zábradlí). 



Otázka:  Jaký je sklon zastřešení závětří?  
 
Předložený projekt splňuje svým obsahem a úrovní požadavky, které jsou na bakalářskou 
práci kladeny. Hodnocená bakalářská práce je svým rozsahem, technickým provedením a 
grafickým zpracováním na dobré úrovni.  
Přes veškeré výtky, z nichž mnohé jsou doporučujícího charakteru, věřím, že studentka 
Michaela Hornychová práci úspěšně obhájí. Předložená bakalářská práce splňuje požadavky 
zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
Na základě výše uvedených skutečností, lze komisi doporučit hodnocení této bakalářské práce 
klasifikačním stupněm C/2. 
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