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Projekt bakalářské práce řeší zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného 
domu pod názvem „Rodinný dom“. Součástí bakalářské práce je textová část, přípravné 
a studijní práce, situační výkresy, architektonicko-stavebné riešenie, stavebne konštrukčné 
riešenie, požiarne bezpečnostné riešenie, tepelná technika budov, výpisi prvkov a výpočty. 

K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

Celkový situačný výkres 

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

Půdorys 2NP 

• zvažte velikost pokojů 
• kudy povedete odpadní potrubí záchodové mísy z místnosti 201 přes podlaží 1NP 
• k čemu slouží prostor vpravo od místnosti 203  

Řez A-A 

• nedostatečná hloubka základu garáže u suterénu objektu 
• nedostatečný popis skladeb konstrukcí 
• jakým způsobem byste odvodnila základovou spáru objektu? 

Půdorys základov 

• zvažte šířku základů 575 mm 
• popište v řezu B-B napojení základů 1NP a 1S 
• je z hlediska pevnosti vaše zemina vhodná pro založení objektu na zemních vrutech?  

Skladba stropu nad 1NP 

• jakým způsobem jsou vynášeny sloupky krovu ve stropní konstrukci? 

Pudorys strechy, rezy 

• jakým způsobem je vynášen sloupek pod vrcholovou vaznicí? 
• jakým způsobem je krov ztužen? 

Pudorys strechy, rezy 

• jakým způsobem je vynášen sloupek pod vrcholovou vaznicí? 

Detail 4 - Nadpražie 

• v technické zprávě máte popsané plastová okna PKS s izolačním dvojsklem, v detailu 
máte dřevěné okno s izolačním trojsklem? 

• jakým způsobem je okno kotvené? 

Závěrem lze konstatovat, že se bakalářka zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, dobře. 



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 

 

 


