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 Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci stavby s názvem Rodinný dům ve svahu.  
Dvoupodlažní rodinný dům je navržen v obci Polná u Jihlavy a bude sloužit 
k trvalému bydlení čtyř- až pětičlenné rodiny. Součástí objektu je garáž pro jedno 
vozidlo. Stavba má půdorysný tvar dvou spojených obdélníků o maximálních 
rozměrech 17,85x10,56m. Zastřešen je plochou střechou s atikou. Objekt je částečně 
podsklepený.  
Konstrukční řešení rodinného domu je navrženo v systému Porotherm, obvodové stěny 
pod terénem jsou tvořeny betonovými tvarovkami ztraceného bednění. Objekt je 
zateplěn kontaktním zateplovacím systémem. 
 
 Student ve své bakalářské práci řešil širokou škálu dílčích problémů 
projektového řešení a komplikovaných skutečností s ohledem na podmínky stavby a 
vytyčených požadavků dle současných nároků pro moderní výstavbu obdobných 
objektů. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního 
stavitelství. 
 
 Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. Řešení projektu je 
výstižné na všech výkresech. Projektová dokumentace je vypracována na dobré 
úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by vzhledem ke složitosti 
objektu bylo vhodnější vypracovat několik dalších detailů, tyto ovšem nebyly součástí 
již tak složitého zadání. 
 
 Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější 
nedostatky. Z hlediska komplexnosti projektu by bylo vhodné doplnění dalších 
specializací, například statiku konstrukcí, geologické průzkumy, atp. Rozsahově 
ovšem předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. 
 
 Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 
charakteru. Přesto je projekt zpracován dle zásad zakreslování stavebních konstrukcí. 
Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům stavebního zákona 183/2006.  
 
Součástí předložené práce jsou i schemata vnitřních rozvodů, požárně bezpečnostní 
řešení stavby a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 
 



Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 
s dobrým přehledem.  
 
K předložené bakalářské práci mám tyto otázky a připomínky: 
 
1) Výkres č. C.3 – koordinační situace: 

• Kam bude odvedena dešťová voda z přejezdového žlabu před garáží? 
2) Výkres č. D.1.1.03 – Půdorys 1NP 

• K čemu se vztahuje výšková kóta na podestě v závětří 0,000 při uvedeném 
spádu?  

• Nebylo by vhodné použít pro ochranu stěn v místnosti 106 obklad? Rovněž by 
stálo za úvahu ušetřit obkladu v místnosti č. 107 neobložením celé místnosti – 
zejména stěny s komínem.  

3) Výkres č. D.1.1.02 – Půdorys 1S:  
• Bylo by vhodné doplnit řez terénem, aby bylo zřejmé, kde je obvodová stěna 

pod terénem a kde ne. 
• Jaké problémy mohou nastat při umístění podlahové vpusti v místnostech jako 

je S02 – technická místnost? Má zde umístění podlahové vpusti zásadní 
opodstatnění? 

• Jak je proveden průvlak u obou „přerušených“ vnitřních nosných stěn 
(nápodobně i v půdorysu 1NP a 2NP)? 

4) Výkres č. D.1.1.01 Půdorys základů: 
• Základ pod komínem – vhodnější by bylo ho propojit se základem pod 

obvodovou stěnou kvůli riziku nestejnoměrného sedání. 
5) Výkresy č. D.1.1.07 a D.1.1.06 – Řezy: 

• Je správně provedeno napojení schodiště na podlahu a základ? 
• Stříška nad vstupem – nebylo by vhodné nějak ochránit železobetonovou 

konstrukci proti vnějším vlivům? 
6) Výkresy D.1.2.1.1 –  D.1.2.1.3  – Stropy: 

• Existuje důvod používat věncovku v případě zatepleného objektu? 
• Jelikož je celá stavba řešena v jednotném systému (Porotherm), bylo by vhodné 

doplnit modulové kóty (nejen v těchto výkresech). 
• Špatné použití tloušťky čar – velmi tlustě vytahujeme jen řezy, nosné stěny 

nikoliv (pohled do bednění). 
 
 
Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v požadovaném rozsahu, 
výkresy jsou podrobné a přehledné. Výše uvedené nepřesnosti nejsou zásadního 
charakteru. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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