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Název bakalářské práce: Rodinný dům

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu v k.ú. Rozstání
pod Kojálem.
Navržený rodínný dům má dvě nadzemní a jedno podzemní poďlaži. Součástí domu je garáž pro jeden
osobní automobi].
Konstrrrkční systém budovy je nawžen jako stěnový z keramických tvárnic systému HELUZ. ZáIrJaďy
jsou z prostého betonu C16l20. Stropní konshukce je z keramiclqých nosníků a vložek MIAKo.
Schodiště ie Žv monolitické, pravotočivé bez mezipódesty. Střecha je navtžena sedlová se střešní
klýinou Bramac. Komín je jednoprůdrrchoý systému SCHIEDEL Plus.

V projektové dokumentaci se vyskytly tyto nedostatky:

v. č. D. l . l '0l sitttace
ze strany SV by bylo vhodné nawhnout svah s odvodněním a upravit terén směrem od
budovy

v. č. D.1.1.03 - půdorys 1.S
objasněte způsob zakreslení sklopených překladů u dveří a ocelové zárabně

v. č. D.1.1.04 - půdorys 1.NP
z jakých cihel je vyzďěna příčka u schodiště

v' č. D.1.l.05 - půdorys 2.NP
dveřní křídla na balkóny musí mít menší rozměr než je velikost otvoru ve zdiw

v. č. D.1.1.06 - podélný řez objektem A-A'
ve 2'NP clrybí tepelnáizolace u věnce

v. č. D.1.1.08 stropní konstrukce nad 1.S
objasněte tloušťky desek D4 a D5 u schodiště a jaká bude tloušťka podlah nad danýni
deskami

v. č. D'1.1.10 - ýkres krovu
ocelové sloupky podepírající vaznici nejsou zakresleny v příčkách ve 2.NP

Předložená práce splňuje požadavky zaďání'
Studentka má rámcový přehled o navrhování stavebních konstrukcí a materiálů.
Grafické zpracování je na dobré iuormi.
V bakalářské práci se lyskytly určité nedostatky zřejmě způsobené nezkušeností.

Klasiťrkační stupeň ECTS: C/2

V Brně dne 5.6.2015
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Podpis

K|asiÍikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F'

Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4


