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Autor bakalářské práce: Monika Kurillová

oponent bakalářské práce: Ing. Lukáš Chuchrrra

Bakalářská práce zpracovaná Monikou Kurillovou v akademickém roce 20l3l20l4 nazvaná,,Rodinný
důnr" splňuje rozsah zadání bakalářské práce. Práce zpracovává rodinný důrrr pro 4 osoby. objekt má dvě

nadzemní podlaŽí. Práce je zpracována formou prováděcího projektu stavby.

Architektonické řešení i řešení dispoziční je s menšítrri výhradarni vhodné. Zvolený stavební systém je

také vhodný.

Obecné připomínky

o Zakreslení někteých dílčích částí nerespektuje CSN 01 3420.

Připomínky k části D.1

o D.l.1.01 _ Půdorys 1.NP:

o zdůvodněte nevyužití podschodišťového prostoru. a také proč není navrženo přirozené osvětlení a
větrání schodišťového prostoru.

o D.1 .l.02 _ Půdorys 2.NP:

o zdůvodněte návrh vnitřní nosné stěny ve 2NP.

o D.l .1.03 _ Řez A-A':
o podchozí, ani průchozí výška schodiště nebude dostatečná - popište jiné řešení schodiště' kde by

podchozí i průchozí výšky byly dodrženy.

o D. 1 .l .O4 - Řez B-B' :

o zdůvodněte výšku zábradli nad úrovní terasy (místnost č. 210) a také tloušťku vrstvy vegetačního

substrátu _ s jakými rostlinarni je uvažovátro. ověřte statickou úlrosnost stropu.

o D.1.1.05 - Výkres krovu:

o zdůvodněte návrh sklonu střechy pouze 5o a také návrh střešních latí a kontralatí při použití bednění.

o D.l .2.01_Základy:
o chyby v zakreslení - prostupyjsou zakresleny, ale nejsou polohově ani výškově určeny.

o D.1 .2.02 _ Výkres stropní konstrukce nad l.NP:
o objasněte způsob navázání schodiště na strop (popište také prvek H umístěný v tomto místě),

o objasněte způsob vyIresení průvlaků Iresoucí strop a stělry převislé částí 2NP.

o D.l .2.03 - Detail 1:

o popište k čenru je kotven .,R-cDo' profil vynášející SDK podhled.

o D.L2.04-DetalI2:
o popište způsob kotvení obkladových desek _ respektivejeho nosné konstrukce'

o D.1 .2.06 - Detail 4:

o hydroizolace vystupuje nad úrovet1 terénu podle zakresleníjerr asi 5cm _ popište správné řešení.
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Celkové hodnocení

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářskou

práci kladeny, obsahuje ale ýše popsané nedostatky a nejasnosti v dokumentaci.

Autorka práce prokázalave|mi dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství.

Klasifikaění stupeň ECTS: Bl1,5

V Brně dne 6.6.2013

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 J 4
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