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Bakalářská práce zpracovává ucelený prováděcí projekt samostatně stojícího rodinného 
domu s 1NP a obytným podkrovím bez podsklepení. Součástí zadání byla též vypracovaná 
architektonická studie s vyřešeným dispozičním uspořádáním. 
 
K předložené práci mám následující připomínky: 
 
Výkresová část: 
 

– Situace koordinační   
Objasněte způsob odvodnění zpevněných ploch, 
Objasněte konstrukci rozhledového trojúhelníka a jeho funkci.   

 
– Půdorys 1NP  

V prostoru závětří chybí prvek na očistu obuvi. 
V půdorysu chybí naznačení koordinačních os.    
 

– Půdorys 2NP   
Objasněte způsob odvodnění vnějšího prostoru u místnosti č. 201 a 202 a totéž u 
místnosti č. 203.  
Chybí označení a popis těchto prostor.  
Chybí označení výšky zábradlí?   

 
– Krov   

Objasněte minimální vzdálenosti dřevěných prvků od ostatních konstrukcí (zejména 
v řezu K2-K2).  
 

– Řez A-A´   
Objasněte tloušťku podkladního betonu. 
Chybí popis klempířských prvků.  
Nakreslete detail dilatace komínových těles od ostatních konstrukcí. 
 

– Řez B-B´ 
Nakreslete detail uchycení minerální vaty mezi prvky T6, kleštiny.  
 

– Detail č. 5   
Objasněte důvod umístění tepelné izolace EPS 50Z, tl. 40 mm, z vnitřní strany obvodové 
stěny.  
Domníváte se, že při provádění stavby je vhodné ohnout asfaltový pás o pravý úhel? 

 
– Detail č. 4   

Nakreslete detail uchycení zábradlí do železobetonové konzoly v návaznosti na ostatní 
vrstvy.  
 

 



 
Předložená práce svým rozsahem a úrovní zpracování odpovídá požadavkům, které jsou 

na bakalářské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o zpracování vybraných 
konstrukčních detailů. Autor prací prokázal výborné znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 
Chyby jsou spíše formální a terminologické, případně způsobené nedostatkem znalostí či 

malými zkušenostmi v odborných předmětech, kterými se studenti zabývají v dalším stupni 
vzdělání. 
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