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Předložená bakalářská práce zpracovaná Pavlou Kosařovou v akademickém roce 

2013/2014 na téma „Rodinný dům“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 

Práce zpracovává novostavbu rodinného domu pro šest osob o jednom nadzemním podlaží, 

částečně podsklepený a obytným podkrovím. Práce je zpracována formou prováděcí 

dokumentace stavby.  

 

Splnění zadání a stanoveného obsahu práce 

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a obsahem odpovídá zadání. Dokumentace je 

vypracovaná celkově s průměrnou grafickou úpravou.  

 

Posouzení úrovně řešení zadané úlohy 

Rodinný dům je vhodně řešený po stránce stavebně-technické, ovšem po stránce provozně 

dispoziční a po stránce architektonické je pojat velice zajímavě. 

 

Připomínky oponenta 
- Ve výkresech se objevují drobné chyby v zakreslení dle ČSN 01 3420, 

- chybí výkresy půdorysu stropů a krovu. 

 

C - 02 KOORDINAČNÍ SITUACE A VYTYČOVACÍ SCHÉMA 

- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110. 

 

D.1.1-01 ZÁKLADY – PŮDORYS, ŘEZ C-C´ 

- Objasněte postup provedení drenáže. 

 

D.1.1-04 PŮDORYS 1NP 

- Ujasnit si číslování místností (109 – terasa; venkovní prostory končí vždy nulou = 110), 

-  mezi místnostmi 1.02 – GARÁŽ a 1.05 LOŽNICE zkontrolovat akustické požadavky, zda 

daný návrh vyhoví, 

- v místnosti 1.02 – GARÁŽ nedodrženy minimální rozměry (šířka ve vrcholu – obtížná 

manipulace s dvěma vozidly kategorie O2, 

- místnost 1.06 – PRACOVNA: zvážil bych oddělení této místnosti od okolních z hlediska 

soukromí při práci. 

 

D.1.1-06 STŘECHA 

- Popište způsob napojení HI mezi stěnou suterénu a podlahou na zemině. 

 

D.1.1-13 DETAIL 2 

- Objasněte způsob napojení vodorovné HI na svislou. 

 

 

 

 



Hodnocení bakalářské práce: 

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny, obsahuje výše uvedené nedostatky, které ale nejsou závažného 

charakteru. 

Autor práce prokázal dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 

 

 

Návrh ocenění: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

 

V Brně dne 2.6.2014                                     

Podpis 

 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná  

klasifikace  
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


