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 Studentka Zuzana Jurutková zpracovala svou bakalářskou práci na téma Rodinný dům 
s rehabilitačním centrem. Bakalářská práce obsahuje všechny předepsané náležitosti včetně 
seminární práce na téma tepelných izolací. Výkresová dokumentace je zpracována na 
počítači. K předložené BP mám následující připomínky a otázky: 

   
11,12,13 - Půdorysy 1S, 1NP, 2NP:  U garážového prostoru by mělo být řešení vnitřního 
odvodnění. Dispoziční řešení kolárny není příliš vhodné (jakým způsobem se s kolem bude 
vyjíždět?). Dveře do schodišťového prostoru T5 nejsou nutné, zmenšují přísun denního 
osvětlení do prostor chodby (dveře do T6 1.05 není z toho samého důvodu vhodné řešit plné). 
Celkově by bylo vhodné volit orientaci jednotlivých místností ke světovým stranám jinak 
(např. schodišťový prostor je orientován na jih, zatímco obytné místnosti na sever). 
 
Otázka:  Popište zásady při navrhování vnějších obvodových stěn v suterénu. 
  Jakým způsobem budou odvětrány místnosti 1.07, 1.16, 1.17? 
  Jaké funkce by měla plnit stěna oddělující byt od provozu? 
 
19, 20 – Řezy A-A´, B-B´: Řez B-B’ zakreslení neodpovídá řezům v půdorysech (řezy by 
měly být vedeny otvory). Zalomení krovu ve 2NP je matoucí.  
 
Otázka: Popište způsob zateplení suterénní obvodové zdi. 
  Jak je provedeno kotvení mezi podesty schodiště do nosné zdi (a jaký by měl 
  být návrh dimenze schodnice)?  
 
14 – Půdorysy a řezy základy: Ve výkrese by měly být zakresleny prostupy pro inženýrské 
sítě.  
 
15,16 – Výkres skladby stropů nad 1NP, 2NP: Prostup instalací z 2.03 není zakreslen do 
nižších půdorysů. 
 
Otázka: Jaký je rozdíl mezi kladecím výkresem a výkresem skladby stropů? 
 
24 – Detail B: (doporučující připomínka) Zateplení stropní konstrukce je vzhledem ke 
kontaktnímu zateplení nadbytečné. ŽB věnce nad závětřím by bylo vhodné z technologického 
hlediska provázat.  
 
23, 26 – Detail A, D: Oplechování parapetu by bylo vhodné protáhnout dále od fasády a uvést 
sklon. 
 
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 velmi dobré úrovni.  
Přes uvedené výtky, z nichž většina je doporučujícího charakteru, věřím, že studentka Zuzana 
Jurutková 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 A/1. 
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