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Název práce: Rodinný dům s kavárnou v Kroměříži 

 

Autor práce: Vendula Skopalová 

Oponent práce: Ing. Radim Kučera 

 

Popis práce:  

Bakalářská práce řeší návrh novostavby rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami a 

kavárnou. Objekt je částečně podsklepen. K projektu je vypracována požární zpráva a tepelně 

technické posouzení domu. K práci je vypracována seminární práci na téma Rohové okna. 

 

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: 

- Kde je vymezen prostor pro návštěvníky kavárny? 

- Jak je nakládáno s dešťovými vodami? 

Architektoniko-stavební řešení: 

Půdorys 1.S 

- Co za zařízení je umístěno v technické místnosti a jak je prostor odvětrán. 

- Jak je objekt vytápěn? 

Půdorys 1.NP - není součástí bakalářské práci. 

Půdorys 2.NP a 3.NP 

- Popište jaké jsou zásady pro zakreslování schodišť. 

- Jaké instalace budou vedeny v instalačních šachtách? 

- Ve výkresu chybí zakreslení zařizovací předměty koupelny a kuchyně, popište jejich umístění. 

- Pro kolik osob jsou navržené jednotlivé bytové jednotky? 

Stavebně konstrukční řešení 

Detail č.5 
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- Jak je uchycena tepelná izolace? Kde je vedena parotěsná vrstva? 

Detail č. 4 

- Zdůvodněte konstrukční řešení datailu. 

Detail č.1 

- Objasněte osazení okna/dveří v tomto detailu. Je tepelná izolace EPS 100 pod prahem 

dostatečně únosná? 

Základy: 

- Objasněte umístění tepelné izolace v kontaktu se zeminou. 

- Ve výkresu nejsou zaznačeny prostupy vedení instalací. Kudy budou instalace vedeny? 

- Popište funkci, materiál a umístění zemnícího pásku. 

 

 

 

Závěr: 

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny, ale obsahuje ale výše zmíněné nedostatky.  V práci ovšem chybí 

výkres podlaží 1.NP, který tvoří podstatnou součást projektu. Ani ze studie projektu není jasné 

funkční a provozní řešení kavárny a celého podlaží. Grafická úroveň práce je průměrná, prováděcí 

projektová dokumentace by měla být podrobněji zpracována stejně tak i studie projektu by měla 

být zpracována pečlivěji a přehledněji. Téma seminární práce je zvoleno dle aktuální problematiky 

v řešeném projektu. Zvolené téma hodnotím pozitivně, chybí ovšem aplikace do projektové 

dokumentace.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E/3 
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