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Bakalářská práce řeší návrh jednoho z navrhovaných obytných domů v lokalitě Brno 
Sadová. Objekt je třípodlažní se suterénními garážemi, v přízemí je umístěna kavárna. 
Práce je členěna do těchto základních složek: 
A. Dokladová část; B. Konstrukční studie; C. Stavební část projektové dokumentace 
k provedení stavby; D. Architektonický detail. 
 
1. Konstrukční studie 
V rámci této části byla řešena zejména dispozice a hlavní konstrukční schéma objektu. 
Studentka zvolila kombinaci zděného stěnového systému v nadzemních podlažích a systému 
kombinovaného ze stěn f. Velox se sloupy v prostoru suterénních garáží. Z hlediska 
dispozičního členění mám k projektu jisté výhrady, např. nejsou zřejmé velikosti parkovacích 
stání, šířky lodžií jsou pouze 800mm, nevhodně jsou pojmenovány pokoje menší než 12m2 
jako ložnice apod. Konstrukčně je v práci také pár nedostatků, drobné nejasnosti jsou i 
v nosném systému objektu. Stěny z navrhovaných tvarovek nesplňují potřebné stavebně-
technické požadavky, použití tvarovek 8 Profi je nevhodné také z hlediska možnosti kotvení 
kuchyňské linky nebo vedení instalací. Umístění instalačních šachet v bytech je nevhodné, 
vzhledem k návaznosti na prostory WC, koupelen či na kuchyňské linky. 
K obhajobě bakalářské práce vznáším tyto dotazy: 
- popište, jaké požadavky z hlediska akustiky je potřeba splnit u konstrukcí bytů (po obvodu i 
uvnitř bytů) a jestli Vámi navrhované řešení tyto požadavky splňuje; 
- z čeho budou provedeny nosné sloupy v garážích? 
- jak bude staticky vynášeno obvodové zdivo v 1NP u místností č. 113 až 116? 
- v řezu chybí zakótování konstrukční výšky – vysvětlete, jak je definována konstrukční výška. 
 
2. Stavební část 
V této části projektu byla zpracována část projektové dokumentace pro provedení stavby, kdy 
se studentka zaměřila pouze na dílčí část daného objektu. Z hlediska zakreslování jsou špatně 
použity čerchované čáry se dvěma tečkami, chyby jsou v zakreslení hlavního schodiště, 
materiály popsané v legendě u řezů objektem nejsou identifikovatelné na výkrese. Nedostatky 
jsou ve skladbách konstrukcí, detail atiky je nedokonalý a nefunkční (tep. most u žlabu, 
nejasný spád žlabu, žlab jako klempířský prvek je v tomto případě nevhodný…). Jako zásadní 
vidím problémy z hlediska akustiky a dále se v projektu vyskytují tepelné mosty (výše 
zmíněný žlab u střechy, řez A-A – návaznost různých výšek střech, řez B-B- ŽB stropní deska 
nad zdivem lodžie).  
 



Dotazy k obhajobě: 
- vysvětlete, jakou skladbu střechy byste preferovala a proč – jiná skladba je ve výkresu 
střechy, jiná ve výkresech řezů nebo v detailu atiky!!! 
- jak bude řešen odtok vody ze střechy? Popište odtok ve výkrese střechy, a kudy povede svislé 
potrubí na fasádě objektu ? 
- např. ve výkrese řezu A-A objasněte, kudy povede hydroizolace spodní stavby a jak bude 
ukončena v místě soklu; 
- dřevěný obklad fasády je umístěn na vodorovných prknech tl.10mm – k čemu tam bude 
sloužit tento tenký podkladní rošt a jak bude probíhat realizace tohoto opláštění? (Vysvětlete 
např. u detailu kotvení zábradlí) 
 
3. Architektonický detail 
V rámci architektonického detailu řešila studentka podrobněji konstrukci posuvně skládacích 
stínících panelů umístěných na lodžiích. Z hlediska architektonického nemám k tomuto 
zásadní připomínky, konstrukčně je možno nalézt v zákresech pár nedostatků. Dotazy 
k obhajobě: 
- jak bude řešeno odvodnění podlahy lodžie? (ve skladbě jsou 2 hydroizolace?) 
- postrádám jasný popis nosného dřevěného systému panelů a zákres nosných prvků 
s okótováním (kde jsou hranoly 40/60mm a kde 10/60mm) – vysvětlete. 
 
 
Předložená bakalářská práce je z hlediska architektonického na vcelku dobré úrovni, jsou zde 
zajímavé prvky v podobě členění hmoty objektu a moderního řešení fasády. Z hlediska 
dispozičního, konstrukčního nebo z hlediska propracovanost výkresové dokumentace jsou zde 
ale jisté chyby, které zřejmě vyplývají z nedostatku času věnovaného projektu nebo 
z nesoustředěnosti. Zprávy i výkresy by bylo jistě možné zpracovat podrobněji a výstižněji, 
bez vzájemných rozporů. 
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