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1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Vysokoškolská závěrečná kvalifikační práce byla studentem uceleně zpracována. Práce obsahuje 
vybrané oddíly stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu 
zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb platné v době zadání práce. Práce odpovídá zadání. Navíc 
je přiložena seminární práce na téma bazény. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, 
případně jejich úplnosti? 
Předloženou práci lze z hlediska struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí považovat za 
dobře zpracovanou. Některé textové části (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva) se však 
v práci doslovně opakují, což je zřejmě dáno zvyklostmi zadání. 
 
3. Základní zhodnocení práce: 
Řešení objektu je po technické stránce provedeno na odpovídající úrovni. Úroveň výkresové 
dokumentace je z hlediska grafického i technického provedení dostačující. Na mnoha výkresech 
chybí popisy použitých odkazů. Práce by mohla obsahovat vizualizaci objektu pro lepší názornost 
návrhu.  
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

 
Výkresová část 
 01-1 Základy 
- Uzemění hromosvodu – není specifikováno (materiál, umístění). 
- Chybí specifikace svařovaných sítí kari. 
- Nejsou popsány drenáže. 
- Chybí odkaz na popisky vyznačených skladeb. 

 01-2 Základ bazénu 
- Chybí zákres skladby S14 v podélném řezu. 
- Chybí označení řezů. 

 01-3 Půdorys 1S 
- Vstupní dveře T8 průchozí šířky 1000 mm nevejdou do otvoru šířky 1000 mm. 
- Kótování vnitřních dveří. Dveře v nosné stěně se kótují na otvor (šířka/výška), dveře v příčce 

na osu. 
- Okna šířky 500 mm jsou příliš malá (výrobní i funkční hledisko). Doporučuje se šíře 

min 750 mm. 
- Chybí vysvětlivky na výkrese použitých odkazů T1 až Tx. 

 01-4 Půdorys 1NP 
- Chybí vysvětlivky odkazů (např. Z1, S1 atp.). 
- Některým zařizovacím předmětům chybí zákres výtokových armatur (např. vana). 

 01-5 Řez A-A 
- V1 – chybí vysvětlivka odkazu. 
- Kročejová izolace tl. 5 mm je z hlediska útlumu bezvýznamná. Tloušťka kročejové izolace 

(nejlépe z minerálních vláken) by měla být min. 40 mm. 
 01-6 Řez B-B 
- Skladba S19. Pojistná hydroizolace je až pod OSB deskami, což způsobí navlhnutí OSB desek 

v případě selhání hlavní hydroizolace. 
 01-7 Řez C-C 

Skladba S14 má poddimenzované tloušťky kameniva pod dlažbou. Riziko nežádoucích pohybů 
při zmrznutí terénu. 
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 01-9 Vazník – pultová střecha 
- Bylo by vhodné z výrobních důvodů sjednotit rozměry větracích mřížek na přívodu i odvodu. 
- Horní pás profilu 80/160 a diagonály 100/100. Obtížné spojování prvků různých šířek. 
- Chybí popis prvků 2 a 3 (příčné a podélné ztužidlo). 
- V0 – chybí popiska odkazu. 

 01-10 Pohledy 
- Specifikaci barev lépe uvádět ve stupnici RAL. 
- Zaznačení bleskosvodů. 

 D05 Detail kotvení zábradlí. 
- U vnější omítky Weber by bylo vhodné poznamenat zrnitost. 

 D01 
- Skladba S19 obsahuje Elastek 40 special mineral, který ve výkresech řezu tatáž skladba 

neobsahuje. 
- Bylo by vhodné používat různé tloušťky čar (obrysy konstrukcí ve styku se vzduchem). 

 
Ostatní části 
 C6 Technické listy 
- Jsou přiložny materiály, které se v projektové dokumentaci nevyskytují. Např. tvárnice Heluz 

Family 30 (v PD Heluz P+D), krytina Satjam Bond Exclusive atp. Tisková kvalita dokumentů je 
navíc velice nízká. Mnohdy nečitelné. 

 C2 Koordinační situace 
- Popisy přípojek a prvků jsou příliš obecné. Vhodné více konkretizovat (materiál, tloušťky, 

uložení apod.). 
 B Souhrnná Technická zpráva (TZ) 

Zřejmý materiálový nesoulad mezi technickou zprávou a výkresovou dokumentací. 
Např. hydroizolace v TZ Foalbit, na výkresech Dekbit; v podlahách TZ EPS, na výkresech XPS. 

 
5. Doplňující otázky k práci. 

1) Podle jaké platné vyhlášky se v současné době zpracovává dokumentace staveb? 
2) Jak je zajištěna požadovaná teplota teplé vody u výtokových armatur vzdálenějších 

odběrných míst? 
3) Skladba S10 (výkres 01-5 řez): Proč je ve skladbě podlah mezi vytápěnými místnostmi 50 mm 

EPS? 
4) Skladba S11 (výkres 01-5 řez): Proč je ve skladbě XPS styrodur 50 mm? Taktéž ve skladbě 

podlahy na terénu je XPS. Zdůvodněte použití dražšího polystyrenu s omezenou nasákavostí 
v suchém prostředí. 

5) Jak je zajištěna bezpečná funkce parozábrany ve střeše, když bude perforována při kotvení 
podhledových desek Knauf Green? 

6) Jakým způsobem je odvodněn sklepní světlík (výkres D03)? 
7) Podle Lehmannova vzorce vychází šířka stupně 300 mm. Proč byla zvolena šířka 250 mm? 

 
6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
Zpracování po formální stránce je dobré. Výkresová dokumentace je vcelku přehledná. Kvalita a 
grafika textové části je na nižší úrovni. Text obsahuje gramatické a typografické chyby a jsou 
nevhodně použity hovorové výrazy. Např. pod příčkama místo příčkami, síťí místo síti apod. 
Objevují se i nevhodné formulace - např. staveniště je „obehnáno“ oplocením; „stupačka“ vyvedena 
na střechu. 
 
7. Práci hodnotím:  
Bakalářskou práci Jiřího Řezníčka hodnotím stupněm C/2.  
            
Brno, dne 29. 05. 2013  Podpis 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


