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Předložená bakalářská práce zpracovaná Radkou Staníkovou v akademickém roce 

2013/2014 na téma „Rodinný dům“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 

Práce zpracovává novostavbu rodinného domu, který je podsklepený s jedním nadzemním 

podlažím a obytným podkrovím. Stavba obsahuje tři obytné jednotky. Jednu pro stálé bydlení 

a dvě pro rekreační pobyt. 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 výkresech se objevují drobné chyby v zakreslení dle ČSN 01 3420, 

 

C.2.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110. 

 

D.1 ZÁKLADY 

- Objasněte způsob napojení vodorovné HI na svislou, 

- objasněte způsob provedení drenážního potrubí. 

  

D.2 PŮDORYS 1.PP 

- Zvažte použití pěnoskla do podlahy v místnosti 0.05 – GARÁŽ, vymyslete levnější 

alternativu skladby podlahy v této místnosti, 

- může název místnosti 0.02 ovlivnit požadavky na tento typ místnosti? 

 

D.3 PŮDORYS 1.NP 

- Objasněte, kde bude baterie u dřezu v místnosti 1.04 – K. KOUT + JÍDELNA, kvůli 

otevírání okna. 

 

D.5 VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 1.PP 

- Popište způsob řešení prostupu komínového tělesa stropní konstrukcí. 

 

D.7 VÝKRES KROVU 

- Popište zakončení parozábrany u pozednice. 

 

D.8 ŘEZ 1-1 

- Chybí označení klempířských prvků. 

 



D.11 DETAIL – VSTUP NA TERASU 

- Popište konstrukci venkovního prahu, co udrží fošnu nad oplechováním a jaký je 

minimální sklon pro klempířské prvky?. 

 

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: A/1 

 

 

V Brně dne 2.6.2014                                     

Podpis 

 
Klasifikační stupnice 

Klas.stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná  

klasifikace  
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


