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Název práce: Zděný rodinný dům 
 
Autor práce: Jiří Pěkný 
Oponent práce: Ing. Tomáš Balúch 
 
Popis práce:  

Autor v předložené bakalářské práci řeší komplexní stavební dokumentaci pro provádění 
stavby samostatně stojícího rodinného domu, nacházejícího se v obci Tovéř. Jedná se o 
podsklepenou stavbu se dvěma nadzemními podlažími. V úrovni 1NP je k domu přistavěna garáž 
s plochou střechou. Rodinný dům je zastřešen střechou sedlovou. Svislé nosné konstrukce 
nadzemních podlaží jsou vystavěny z kusových keramických tvárnic v kombinaci s kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS, stropy jsou polomontované ze systému MIAKO.  

Součástí práce je posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení 
stavby. 
 
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: 
 Situační výkresy by bylo vhodné více prokótovat z hlediska přípojek a úprav venkovních 
ploch. Umístění objektu na pozemku z hlediska hloubky příjezdové cesty ke garáži pouze 4,12 m 
včetně chodníku, není zrovna šťastné. 

V textové části uvádíte vsakování dešťové vody drenáží na pozemku investora, s možným 
využitím pro zavlažování, v koordinačním situačním výkresu ovšem figuruje přípojka dešťové 
kanalizace. 

Ve výkresu D.1.1.01 je v technické místnosti 0.03 uvedeno spádování do podlahové vpusti 
jednotnými spády, z rozměrů místnosti však vyplívá potřeba různých spádů. 
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Ve výkresech půdorysů 1S a 1NP by bylo vhodné umístit kóty výškového osazení v rozích 
objektu. 

Mírný nesoulad mezi spádem ploché střechy nad garáží. Ve výkresu D.1.1.03 je uvedeno 
1,75 %, ve výkresu krovu D.1.2.06 potom 2,0 %. 

Ve výkresech pohledů nejsou uvedeny výšky upraveného terénu. Ve výkresech detailů 
nejsou uvedeny relativní výšky. 
 
 
K práci mám následně několik doplňujících dotazů: 

 
1) Jak bude řešeno napojení suterénní stěny na základy pod nepodsklepenou garáží ve 

výkresu D.1.1.01? 
 

2) Jakým způsobem bude řešeno osazení dveří mezi 1.10 Lodžií a 
1.09 Obývacím pokojem v 1NP, resp. mezi 2.07 Lodžií a 2.06 Ložnicí v 2NP? 

 
3) Jakým způsobem bude zajištěna stabilita venkovních úprav svahů okolo objektu? Jak 

bude zabráněno pádu do hloubky při vstupu do objektu, viz výkres D.1.1.04? 
 
4) Je ve výkresu D.1.2.01 základová spára umístěna v dostatečné hloubce vůči úrovni 

upraveného terénu? 
 
5) Popište způsob přerušení tepelného mostu u konstrukcí lodžií. 
 
6) Znáte další alternativy uložení závitové tyče v pozedním věnci pro stabilizaci 

pozednice? 
 
7) Je správně řešen detail D2 v místě podokapního žlabu a okapničky pod doplňkovou 

hydroizolační vrstvou? Vysvětlete řešení proti zalétávání hmyzu a drobného ptactva do 
provětrávané vzduchové vrstvy šikmé střechy. 

  
 
Závěr: 

Hodnocená bakalářská práce je z hlediska struktury a přehlednosti zpracována na 
odpovídající úrovni. Kvalita řešení po technické stránce je dobrá. Řazení práce je přehledné a 
srozumitelné. V práci se nacházejí pouze drobné chyby, způsobené nejspíše nedostatkem 
zkušeností v projektování. Textová část obsahuje zanedbatelné množství překlepů, gramatických a 
typografických chyb. Rozsahem v přiložené projektové dokumentaci postrádám výkres základů, 
i když je z přiložených řezů a přílohy výpočtu základů vidno, že základy řešeny byly.  

Závěrem lze konstatovat, že autor splnil zadání bakalářské práce. Práci doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji 
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