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Bakalářská práce zpracovaná Hanou Čentou v akademickém roce 201?12013 na téma ,'Rodirrný důnl

olbramovice" spltiuje rozsah zadání bakalářské práce. Práce zpracovává rodinný dťrrn pro 5 osob se zubní

ordinací. objekt rná dvě nadzemní podlaŽí a nelyrržitou pťrdou. Práce je zpracována formou prováděcího

pro.iektu stavby.

Architektonické řešení i řešení dispozičníje s menŠirni výhradami vhoclné. Zvo|ený stavetrní s;,sténr je

vlrodný' Ke koncepčnímu ř'ešerrí střeclry'v návaznosti Ira řešení statické *'ip yýhrady větší.

obecné připomínky

o Zakreslení některÝclr dílčích částí rrerespektuje ČsN ot :+zo.

. Zdůvodněte návrh nevyLržívarré půdy'.

Připomínky k části C2

o 0l - Situace širších vztahťr. 02 - Situace Stavby:

o objasněte způsob výjezdrr vozidel do garáŽe.

o 03 - Základr--:

o popište vedení svodného kanalizaČního potrubí v závislosti na prostupech v základu.

o zakreslení řezu tterespektuje ČSN 01 342a (velnri tlustou čarou jsou obtaŽeny kce stavby')'

. 04 - Půdorys lNP:
o rozměr wC (1i4) nesplňuje poŽadavky pro bezbariérové rržívání (ordirrace je řeŠena jako bezbariérová.

není splněn požadovaný roztněr od bočního okra-ie záchodové mísy ke stěně),

o otrjasněte materiálclvé řešení sloupků při lrlavnílrr vstupu objektu

. 05 - Půdorys 2NP:

o popiŠte způsob vynesení vrritřní nosné stěn'v (odděluiící chodbu a pokoje) rrad lNP v místě nad 102

Chodba a star.ebním otvoreln mezi místnostmi l03 a l04. případně tlar'rhněte.iiné řešerrí. které by by'lo

staticky vlrodrrější.

o 06 - Řez A-A' 07 - Řez B-B. 08 - Řez garáŽí C-c' 09 - Řez terasou D-D' skladby konstrukcí:

o objasněte zpťrsob provedení tepelné izolace Stropu rrad 2NP. případně pak popište způsob elimirrace

tepelných mostů tvořerrými vaznými tránry,

o objasněte místa uloŽení rtosných prvků krovu a zpťrsob křížení a spojování vazných trámů, případně

navrlrněte řešení. které b.v bylo staticky vhodnější'

o zdůl_odněte por"rŽití betonové mazalriny jako spádové vrstvy nepochozí střechy (skladba S10)'

o zdůvodněte pouŽití dvolt vrster' ..h'vdroizolace" Ve skladbě 59.

o zdůvodněte návrli třeclt materiálů pro rozrlášecí vrstvy podlalr {anh.vdrit. betonová mazanina' oSB).
zdůvodněte použití anhy''dritu v ga#ůi a vhodnost návrlru betonu r. koupelně (pouze v tloušťce 34 mm).

o zdůvodněte návr'h parozábrany ve skladbě stropu pod rrevytápěnou půdou (skladba S12)

o 10 * MoIttovaný strop:

o objasrrěte řešeni části stropu nad vstupem * napojení na ostatní konstrukce stropu a řešení detailLr

napojení tepelné tzolace na svíslé zclivo'
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o zdůvoclněte použití srrížených vložek (prvek M3) a umístění 4 nosníku veclle sebe (prvek N2).

o 12 _půdorys krovu, 13 * Řez krovem:

o zdůvodněte poměrně velké dimenze prvků krovu,

o zdůvodněte, proč střeclra na straně do zahrady končí s lícem střechy.

r l5-DetailA-Atika:
O ob_iasněte jakorr vzdálenost má hrana okapnice oplechování od líce zdiva.

o zdůvodněte způsob kotvení pn'ků do zdicí tlarovky, případrrě popište vhodnější způsob,

o objasněte tloušt'ku plechu oplechování (rozpor v detrailu a ripisu), případně navrhněte tlouštku jinou'

l l7 - Detai1 B - Kotvení zábradlí:

o kotvení zábradlí je nedostatečné {nestabilita dílta pružnosti EPS)' popište vhodnější způsob.

r 19 - Detail D - Prosfup komínu:

o objasněte koťvení korninového pláště,

o 2A* Detaii E*Okap ukrovu:
o upřesněte' zda bude zespod střechy viditelná pojistná hydroizolace, případně popište úpravu detailu'

Celkové hodnocení

Hodnocená bakalářská práce svým obsa}rem a úrovni odpor.ídá požadavkům, které jsou na bakalářskou

práci kladeny, obsahuje ale aýše popsané nedostatky.

Autorka práce prokrázala dobré malosti v oboru pozemního stavitelství.
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