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Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci 
novostavby s názvem „Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci 
Lánov“. 

Objekt je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, dvoupodlažní s obytným 
podkrovím.  

Objekt obsahuje dvě bytové jednotky. Obě bytové jednotky jsou zastřešeny sedlovou 
střechou. Objekt je zděný z vápenocementových tvárnic Silka. Součástí projektu je také 
seminární práce na téma „Skladby a konstrukční řešení balkónů“. 

 

Funkční využití novostaveb RD je následující: celoroční bydlení pro rodiny. 

Připomínky a dotazy ke koncepčnímu a dispozičnímu řešení: 

1. Situace – jakým způsobem bude nakládáno s dešťovými vodami? 

2. Jakým způsobem máte vyřešený odvod dešťových vod před vjezdem do garáží. 

3. Jsou bytové jednotky koncipovány i pro bezbariérový přístup? A jak by se dal řešit? 

Připomínky a dotazy k technickému řešení: 

1. Jakým způsobem by měl být upraven terén po vyhloubení rýh (jeho sklon apod.) 

2. Proč nemáte odizolované obvodové stěny suterénu ve styku se zeminou. 

3. Jakým způsobem máte zvukově odizolované bytové jednotky. 

4. Vysvětlete způsob řešení zalomeného ostění ve 2.np u okenních výplní. 

5. Nedostatečná výška betonu na exteriérové straně u zábradlí, je 10 mm dostačující? 

 

Student se zhostil své práce velmi důkladně a s menšími odlišnostmi přes grafickou 
úpravu, která vznikla nepozorností či menšími zkušenostmi hodnotím práci jako velmi 
zdařilou a dobře zpracovanou.  

Závěrem shledávám práci jako dobře propracovanou, se snahou řešit typické prvky zajímavěji 
a přínosněji, student se snažil řešit i náročnější detaily. Po doladění dispozice a 
doprojektováním trendových záležitostí, které přispívají k menší nákladovosti a 
pohodlnějšímu bydlení bych projekt klasifikoval jako zdařilý. 

Je vidět, že student své práci věnoval dostatek času. Je vidět vhodné a odborné řešení 
celého projektu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A/1,0 

 

V Brně dne 04.06.2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


