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Název práce: Rodinný dům s provozovnou 
 
Autor práce: Peter Dudáš 
Oponent práce: Ing. Jakub Král 
 
Popis práce:  
V této bakalářské práci je řešený návrh a projektová dokumentace pro výstavbu rodinného domu. 
Jde o částečně podsklepenou novostavbu s dvěma nadzemními podlažími. Budova je rozdělená 
na bytovou a nebytovou část, konkrétně projekční kancelář. Bytové jednotky se nacházejí v prvním 
a druhém nadzemním podlaží, druhé patro je podkrovní. V suterénu se nachází technická 
místnost.  
 
Hodnocení práce studenta: 

     
1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
 
Připomínky a dotazy k práci: 
- Jaké situační výkresy mají být vyhotoveny dle Vyhlášky č.499/2006 Sb., ve změně novely 
62/2013Sb., o dokumentaci staveb? 
- V situaci chybí délka a zakótování polohy přípojek. 
- Na co a jakým způsobem lze využít dešťovou vodu akumulovanou v retenční nádrži? 
- Zdůvodněte návrh kotle o výkonu 35kW. 
- Jak je řešeno větrání skladu S02? 
- Jaké jsou požadavky na oddilatování komínového tělesa od konstrukcí? 
- Popište funkci, místo uložení a materiál zemnícího pásku. 
- Nebude v podkroví docházet k přehřívání, v důsledku střešních oken, skladby střešního 
pláště, a nízkým akumulačním schopnostem konstrukcí v podkroví? 
- Je volné umístění toalety v místnosti 204 vhodným řešením? 
- Jak je vynášena základová deska objektu pod 1.NP v místě napojení na suterénní zdivo? 
Chybí základ.  
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- Popište, jak zabránit tepelnému mostu, který vzniká v patě zdiva. 
- Do jaké výšky nad upravený terén má být vyvedena hydroizolace? 
- Popište, kam je zaústěna drenáž a jak jsou řešeny její kontroly bez osazení revizních 
šachet? 
- Zdůvodněte, proč je ve skladbě podlahy 2NP použita tepelná izolace na místo kročejové 
izolace? 
- Popište řešení odvodnění světlíku. 
- Jaká tloušťka ornice bude sejmuta? Do výkresů základů a výkopů je vhodné zaznačit 
průběh původního a upraveného terénu. 
- Půdorys základů se kótuje výškovou kótou horní a spodní úrovně základů. 
- Kolik je minimální krytí výztuže ve věnci pod pozednicí? 
- Jak jsou zabezpečeny štítové stěny, které jsou v nejvyšším místě vysoké cca. 6m? 
- Jaké mohou být následky kotvení tepelné izolace hmoždinkami bez použití zátek, jak je 
vidět v detailu D.1.2.05? 
- Znázorněte správné ukončení nopové fólie. 
- Chybí výpočtový protokol k výpočtu energetického štítku. 
-       Jakou minimální tloušťkou se musí přeizolovat dle příslušné normy okenní rám? 
 
Závěr: 
Bakalářská práce Petera Dudáše svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, 
které jsou na bakalářské práce kladeny. 
 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je dobrá a srozumitelná. V práci 
jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru. Ostatní nedostatky práce 
jsou spíše nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 
 Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků kladených 
na bakalářské práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou méně podrobné avšak přehledné. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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