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Název práce: Rodinný důrn s projekční kanceláří

Rodinný dům s projekční kanceláří je řešen jako jednopodlažni stavba s částečným
podsklepením s půdorysem ve tvaru L. objekt je funkčně rozdělen na dvě části.
Rodinný dům pro 4-5 člennou rodinu o pod1ahové p1oše 475 m2 a projekční
kancelář pro 3-4 pracovníky o podlahové ploše 98 m2. Celková zastavěná plocha
činí 490 m'z
Konstrukčně je dům nayržen jako stěnový s nosným zdivem z vápenopískových
tvárnic a vnějším kontaktním zateplovacím systémem o tl. 240mm. Stropy jsou
navrženy v systému Porotherm Miako. Schodiště je monolitické,Železobetonové.
Zastřešení tvoří plochá střecha s extenzivním zeleným povrchem.

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky:

Předloženou dispoziění koncepci půdorysně rozleh1ého přízemního rodinného
domu o zastavěné ploše 490 m2 s nadměrně širokou dvougaráží umístěnou téměř
uprostřed dispozice nepovažuji za přiznivě zvolenou. Nejen z hlediska umístění
v tradiění venkovské lokalitě v oblasti vysočiny,ale také pro velký rozsah zákIadi,
obvodového pláště, velkou plochu zelené střechy s extenzivni zeIení a vysoké
investiční náklady.

Připomínky k výkresové ěásti:

S ituace

- v situaci širších vztahů i v ce1kové situaci stavby chybí oznaěeni světových stran
a zpevněná plocha pro kontejner na domácí odpad. 5"

1.NP

- schodek -10Omm přímo pod vstupními dveřmi je z hledíska bezpečnosti provozu
nevhodný- postrádám vstupní podestu

- v dispozici navržená šatna u loŽnice pro rodiěe bude obtížně přístupná pro ostatní
členy rodiny' Chybí nejen šatna u vstupu, ale i ú1ožné prostory /komora/ pro
různé osobní a rodinné rozměrnější potřeby luložení kufrů, tašek, sezoních potřeb
úklidové prostředky aj./

- není vyřešeno vhodné osvět1ení a účinné větrání chodby o dé1ce 9.4m
- jak bude osvětlena a větrána šatna u 1ožnice
- v kuchyni přes kuch'linku je obtížný přístup k otevírání a čištění oken'
- prostor před vstupními dveřmi není ochráněn proti nepřízni počasí vhodrrou

stříškou,/ markýzoul'
Dispoziční řešení projekce
- za funkěně nevhodné považuji, že projekce není přímo spojená se zasedací
místností, kterou navíc pokládám za nadměrnou na úkor dalších potřebných
prostorů/ šatna pro pracovníky a návštěvy, prostor pro úklid a pod/
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.není řešeno účinné osvětlení a větrání chodby a větrání garáže

.v kuchyňce není bezpečný přístup k ovládání okna'

1.PP

- prostor schodiště věetně předsině je neosvětlený a nevětraný
- jak bude v technické místnosti s umístěním plynového kotle řešen stálý přístup

vzduchu a větrání
- jak je zajištěno účinné větrání sušárny
- jak iud" zajištěno odvodnění podesty venkovního schodiště do suterénu, když

nejsou řešeny boění krycí stěny

Střecha

- jaký je podle autorky návrhu přínos řešení tzv. ze7ené střechy o ploše 430m'na
píizěmni* rodinném áo-., ve íenkovském prostředí s přístupem po žebříku'
_ iaty byl motiv volby této střechy, která není pohledově vnímate1ná a jedná se o

v;istavtu v prostředí venkova s okolní rozsáhlou ze7eni.

Pohledy

- za chybné považuj i, Že Žádný vchod do domu včetně gatáže nemá řešenou

ochranu vstupu přeá nepřízní poěasí . l krytí vhodným přístřeškem /
- navrŽenou vysokou atikou viniká nepřiznivá vysoká plocha zdtva nad okenními

a dveřními otvory

Konstrukční řešení

- při obhajobě doporučuji, aby studentka zdůvodnila navrŽený konstrukční systém

oúvodovýóh ,ro.n1i"h zdí použití'n vápenopískových tvárnic o tl.25Omm o nízkém
tepelném odporu vyŽadujicím silnou vrstvu l 25}mm / zateplovacího kontaktního
systému.

Předložená průvodní a technická zptávaje komp1etní a plně vystihuje všechny

požadované souvis1osti řešení.
irropru.onání výkresů a písemností je na vysoké úrovni a svěděí o svědomitosti a

peěiivosti autorky při zpracováni zadaného úkolu'
Žpru"rrura bakaíaiská práce prokazuje, Že autorka má ve stavebně technické
oblasti dobré znalosti a^dovednosti, obdobné však post1ádám v oblasti
arch itektury. .Ť

Vzhledem k celkovému výsledku bakalářské práce navrhuji hodnocení

klasifikačním stupněm :

Klasifikační stupeň ECTS:

V Brně, 4.6.z0I4

BI-t i velmi dobře /

K

Klas. stupeň
ECTS A B C D E F
Císelná
Klasifikace I 1.5 z 2.5 3 4
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