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Předložená bakalářská práce zpracovaná Jakubem Uhlířem v akademickém roce 

2012/2013 na téma „Rodinný dům“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 
Práce zpracovává novostavbu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu o dvou nadzemních 

podlažích. Práce je zpracována formou prováděcí dokumentace stavby.  
 
Splnění zadání a stanoveného obsahu práce 

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a obsahem odpovídá zadání. Dokumentace je 
vypracovaná celkově s průměrnou grafickou úpravou.  

 
Posouzení úrovně řešení zadané úlohy 

Rodinný dům je vhodně řešený jak po stránce provozně-dispoziční, stavebně-technické, tak 
po stránce architektonické. 
 
Připomínky oponenta 
-ve více výkresech se objevují drobné chyby v zakreslování dle ČSN 01 3420 
 
C.1.2. Situace 
- Mohla by být podrobněji popsaná a okótovaná, jako procenta zastavěnosti, popsat z čeho 

zpevněné plochy jsou atd.,  
- popište způsob odvodnění zpevněných ploch. 
 
C.1.3. Základy 
- Chybí detailnější popis prvků, jako ztraceného bednění, 
- objasnit postup provedení zateplení základu, 
- uveďte, jaká je požadovaná pracovní šířka při zateplování spodní stavby. 
 
C.1.4. Půdorys 1NP 
- Jak bude proveden odvod z digestoře, 
- v jakém spádu bude okapový chodník, 
- proč vedete odpad, v místnosti 1.05 WC, v obvodové stěně, 
- matoucí značení trámů, takto se značí většinou desky. 
 
C.1.7. Výkres krovu 
- Kolika procentuální se bere prořez u prvků krovu, 
- v legendě prvků, není uvedena kubatura, 
- není okótované kotvení pozednice. 
 
C.1.9. Řez A-A´ 
- Ujasněte výšku vytažení HI nad terén, 
- není zakreslen okapový chodník, 
- objasněte, který typ hydroizolace použijete na opracování detailů. 



C.2.1. Detail uložení stropních trámů 
- Jak dlouhé jsou hmoždinky pro kontaktní zateplovací systém a jak hluboko jsou kotveny. 
 
C.2.3. Detail hřebene 
- Objasněte způsob provedení hydroizolace na vrcholu hřebene. 
 
C.2.4. Detail uložení schodišťového ramene 
- Ujasnit jak je celé schodiště uloženo, zda stačí jen jeden ocelový rohový profil pro 

uchycení. 
 
C.2.5. Detail uložení pozednice 
- Zvažte správné uložení okna z hlediska otevírání křídel, 
- chybí okapnička na pro odvedení HI. 
 
C.2.6. Detail u základu 
- Zvažte vhodnost použití omítky vnější pod dřevěným prahem. 
 
Výpis skladeb 
- Chybí skladby stěn,  
- u skladby A se liší nákres a popis skladby v umístění parozábrany. 
Hodnocení bakalářské práce: 
 

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 
bakalářskou práci kladeny, obsahuje výše uvedené nedostatky, které ale nejsou závažného 
charakteru. 

 
Autor práce prokázal dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 
Návrh ocenění: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
 
 

V Brně dne 31.5.2013                                     
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 
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