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Tato bakalářská práce zpracovává návrh dvougeneračního rodinného domu, který obsahuje 2 byty 
a připojenou administrativní část. Stavební pozemek se nachází ve svažitém terénu, dříve 
využívaného pro hospodářské účely. Situován je v nezastavěném území obce Moravice.  
Budova má dvě podlaží a je částečně podsklepená. Objekt je půdorysně tvaru T s dvěma pultovými 
a jednou plochou střechou.  
Dvoupodlažní dvougenerační rodinný dům je částečně podsklepený s garáží tvoří dvě obytné 
jednotky. Fasáda objektu je šedá v kombinaci s bílými lemy u oken. Střecha RD je tvořena dvěmi 
pultovými a jednou plochou střechou.  
Základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu C20/25 jak pásové. Konstrukce je 
stupňována s ohledem na výškové řešení objektu a jeho částečné podsklepení. Svislé nosné 
konstrukce jsou tvořeny zdícími prvky Porotherm 30 Profi-Dryfix pro obvodové a Porotherm 24 Profi-
Dryfix vnitřní nosné zdivo. Plochá střecha nad bezbariérovým bytem uložená na křížem vyztužené 
desce o rozměru 250 mm. Spád je tvořen EPS klíny. Další střechou nad 2.NP je pultová střecha, 
jejích nosnou část tvoří strop Porotherm o sklonu 10 stupňů. Poslední střešní kcí je pultová střecha 
nad administrativou, která je tvořená KVH profily. Okna i dveře budou plastová s dvojitým zasklením 
jako fixní nebo otvíravé. Schodiště jsou monolitická.  
Vstup do objektu k bytům a provozovně přes společnou halu, provozovna má pak i vlastní vstup ze 
stejné strany objektu. Levý byt v přízemí je bezbariérově řešen. Další byt je mezipodlažní v 1.NP a 
2.NP. Pravá část obsahu je administrativní kancelář pro účely designového studia. Suterén tvoří 
garáž se dvěma parkovacími stání a kotelnou.  
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Hodnocení práce studenta: 

     
1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
 
 
 
Celkové hodnocení a závěr: 
Práce byla řešena samostatně a konzultována v dohodnutých termínech. Po grafické stránce je 
práce zpracována v celku podrobně, jsou zde správně zachyceny jednotlivé dílčí problémy, které 
byly vhodně vyřešeny. Student při konzultacích a samostatném vypracovávání své práce prokázal 
dobrou orientaci v dané problematice.  
Přestože se student při zpracování zadaného úkolu nevyvaroval některých drobných nepřesností, 
jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 
s dobrým přehledem. 
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