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Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného 
domu pod názvem „Rodinný dům“ . Součástí bakalářské práce je textová část, přípravné 
a studijní práce, výkresová část 1 a 2, výpočtová část a seminární práce. 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Koordinační situační výkres 

• popište, jakým způsobem provedete vytyčení objektu na pozemku 
• jakým způsobem je na pozemku řešena retence dešťových vod? 

Základy 

• jakým způsobem byste odvodnila základovou spáru garáže? 
• je z hlediska pevnosti v tlaku vaše zemina vhodná pro založení objektu na zemních 

vrutech?  

Základový rošt 

• jakým způsobem je zajištěna stabilita trámů H3 proti klopení? 

Půdorys 1NP 

• jakým způsobem budou prováděny ve stěnách rozvody TZB (chybí ins. předstěny)? 
• jakým způsobem ochráníte rozvody TZB (WC apod.) procházejících přes zvýšený 

strop pod 1NP do zeminy? 
• chybí větrání garáže dle požadavků ČSN 73 6058 

Řez B-B´ 

• akustika celého objektu je nedostatečně řešena, díky chybějící izolaci v dutině stropní 
konstrukce budou příliš velké korekce na šíření zvuku vlivem vedlejších cest 

Strop nad 1NP 

• chybí sklopené řezy schodištěm 

Nosná konstrukce střechy hlavní 

• popište způsob ukotvení dřevěných příhradových vazníků k podkladu 
• zvažte nahrazení stropních nosníků Posi-Joist podhledem vynášeným vazníky 

Detail B - Napojení šachty k základu 

• je vhodné použit dřevovláknitou tepelnou izolaci v šachtě? 

Závěrem lze konstatovat, že se bakalářka zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, dobře. Zvláštní uznání zaslouží velmi kvalitně provedené montážní výkresy 
dřevěné konstrukce stěn. 



Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale 
pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňují místa, které by bylo vhodně řešit jinak, 
případně doplnit.  

Doporučuji tedy bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2,0 

 

V Brně dne 9.6 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 

 


