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Dle zadání je zpracována projektová dokumentace samostatn� stojícího rodinného domu. 
Který je �áste�n� podsklepený, má dv� nadzemní podlaží, kde druhé nadzemní podlaží je 
�ešeno jako obytné podkroví. Bakalá�ská práce je rozd�lena do složek: 

A –  Návrh a studie 

B – Projekt – Stavebn� technická �ást - Výkresy 

C – Projekt – Stavebn� technická �ást – Výkresy 

D – Seminární práce, seznam použitých zdroj�, záv�r 

Záv�re�ná práce svým obsahem spl�uje zadání v požadovaném rozsahu. Grafická a technická 
úrove� záv�re�né práce je na dobré úrovni. 

 

Chyby a dopl�ující otázky: 

Obecn�: 

• Zakreslování dle �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� 
stavební �ásti. 

• Do výkresu krovu by bylo vhodné navrhnout výlez na st�echu. 

 

Základy: 

• Popište technologický postup provád�ní základových pas� a podkladního betonu. 

• Jakým zp�sobem zajistíte propojení podkladního betonu nepodsklepené �ásti na 
stropní konstrukci nad suterénem, aby vám v této �ásti nepopraskala podlaha a HI? 

 

P�dorysy 

• Jakým zp�sobem budou odv�trány garáže, místnost �. S02,  digesto�? 

• Ve 2NP a v p�í�ném �ezu chybí zakresleno zábradlí nad nástupním ramenem. 

• P�ed garáží by m�l být odvod�ovací žlab. 

• Vysv�tlete zp�sob p�ívodu a odvodu vzduchu od plynového kotle.  

• Chybí výlez do podst�ešního prostoru. 

 

P�í�ný �ez 

• Zd�vodn�te navrženou výšku „komínu“  pro p�ívod a odvod vzduchu od plynového 
kotle. 

 



Výkres stropu 

• Ve výkresu stropu by bylo vhodné popsat typ a uložení ŽB schodiš�ových desek. 

 

Výkres krovu 

• Vysv�tlete konstrukci „hambalkového“ krovu. Krov by bylo vhodné staticky posoudit. 

 

 

Tento projekt spl�uje svým obsahem a úrovní požadavky, které jsou na bakalá�skou práci 
kladeny a mohl by sloužit jako podklad pro zdárné provedení stavby.  Hodnocená bakalá�ská 
práce je svým rozsahem, technickým provedením a grafickým zpracováním na dobré úrovni. 
Na základ� výše uvedených skute�ností, lze komisi doporu�it hodnocení této bakalá�ské práce 
klasifika�ním stupn�m C/2.  
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