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Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma novostavba rodinného domu ve svahu v obci 

Pozlovice. Cílem bakalářské práce bylo zpracovat a vhodně umístit novostavbu rodinného domu 

do svažitého terénu.  

 

Studentce byla poskytnuta situace pozemku včetně výškového uspořádání stavební parcely. 

Veškeré další podklady si studentka zajišťovala sama. 

 

Stavba je nepravidelného tvaru o rozměrech 17,9 x 14,6 m. Objekt bude vrostlý do stoupajícího 

okolního terénu částečně zapuštěným podlažím. V tomto podlaží je navržena prostorná garáž a 

veškeré technické zázemí domu. Nadzemní podlaží je rozděleno na společenskou a rodinnou část 

s kuchyní, jídelnou a prostorným obývacím pokojem, na který volně navazuje venkovní terasa.   

V klidové části domu, jsou umístěny dětské pokoje, ložnice a hygienické zázemí. Na pozemku 

bude dále umístěn bazén. U hranic pozemku budou vysázeny okrasné stromy zajišťující 

soukromí a pohodu rodiny. 

 

Použitý konstrukční systém je stěnový z keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce 

bude železobetonová monolitická, nosná konstrukce střechy bude ze stropních nosníků 

Porotherm a stropních vložek Miako. Střešní konstrukce bude provedena jako jednoplášťová 

plochá střecha.  

 

Dispozici objektu navrhovala studentka samostatně a řešila zadanou problematiku velmi 

detailně. Podrobně se zabývala ochranou spodní stavby a na toto téma zpracovala seminární 

práci. 

 

Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na velmi dobré 

úrovni. Grafická úroveň odpovídá požadavkům současně platných norem pro zakreslování. 

 

 

 



Bakalářskou práci slečna Michaela Kořínková zpracovala samostatně, systematicky a velmi 

zodpovědně.  

 

Studentka se zúčastnila oborového kola SVOČ v akademickém roce 2012/2013 

 

Doporučuji SZZ komisi zvážit navrhnutí studenta a jeho práce na ocenění: 
 

 Pochvala děkana za vzorně vypracovanou bakalářskou práci. 

 

Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studenta hodnotím 

bakalářskou práci klasifikačním stupněm A/1. 

 

Klasifikační stupeň ECTS:  A/1   
 
 

 

V Brně dne   29. 5. 2013         

               Podpis 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace  1 1,5 2 2,5 3 4 

 


