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Předložená bakalářská práce zpracovaná Ondřejem Trlicou v akademickém roce 

2014/2015 na téma „Řadový dům, Brno - Líšeň“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 

Práce zpracovává dokumentaci pro jednu buňku novostavby rodinného řadového domu 

v mírně svažitém terénu. Stavba je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Součástí domu je 

garáž. Střešní konstrukci tvoí sedlová střecha se sklonem střešních rovin 12° a 14°. Dům je 

určen pro čtyři až pět osob. 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 
Buňka rodinného řadového domu je vhodně řešená jak po stránce provozně-dispoziční, 

stavebně-technické, tak po stránce architektonické. 

 

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

 

C1.C-03 KOORDINAČNÍ SITUACE 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 a k čemu tyto 

trojúhelníky slouží. 

 

C1.E-01 ZÁKLADY 
- Objasněte způsob dodatečného vyztužení základového pasu při prostupu vodovodní 

přípojky pod pasem. Jaké jsou další možnosti? 

- Je vhodné použít na oddilatování budov v místě základu polystyren EPS 70F? 

 

C1.E-02 PŮDORYS 1.S 
- Objasněte vhodnost umístění dveří v garáži na chodbu, proč tyto dveře nevedou do 

zádveří? (Myšleno z hlediska přezouvání obuvi) 

- Zvažte, zda by nebylo vhodné do technické místnosti instalovat podlahovou vpusť. 

  

C1.E-05 PŮDORYS STROPŮ 1.S 
- Objasněte důvod použití prvků Sv3 (stropní destička SDB 70/480) na jižní straně objektu. 

 
C1.E-07 VÝKRES KROVŮ 
- Chybí naznačení sklonu střešní roviny. 

 

C1.E-09 ŘEZ A-A, PODÉLNÝ 
- Objasněte způsob napojení vodorovné HI na svislou 

 

 



C1.E-14 DETAIL C – NAPOJENÍ SKLENÍHO SVĚTLÍKU 
- Jak bude světlík přichycen ke zdivu? Z detailu není jasné. 

- Jak bude zajištěn rošt světlíku v oblasti stěny? 

 
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 2.6.2015                                     

Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná  

klasifikace  
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


