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Autor bakalářské práce: Kučerová Nikola

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Maceková, CSc.

Úkolem bakalářky Nikoly Kučerové bylo vypracovat realízační stavební projekt novostavby
Rodinného domu s projekční kanceláří v osovó Bitýšce.

Podkladem pÍo Zpracování stavebního řešení byla architektonická studie, upravená v průběhu

zimního semestru 4. ročníku, seminární práce na téma ,,Ze|ené střechy".

Zadanol bakalářskou práci bakalářka splnila v celém rozsahu zadání. Pracovala samostatně.

Často konzultovala problematické detaily' Vzniklé chyby jsou nekonstrukčního charakteru,

většinou vznikly nepozomostí.

Bakalářskou práci odevzdala ve poŽadované kvalitě a v předepsaném termínu.

Rešení:

Navrhovaný rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt, o jednom nadzemním

pod|aží, s částečným podsklepením. objekt je navržen do tvaru L, má poměrně dlouhou čelní

fasádu, v pravé části je projekční kancelář, řešená bezbariérově, sousedící s garážemi pro 2

automobily. Levá část je určena pro bydlení. Terén je rovinatý. Stavba je konstrukčního

systému stěnového, zďěnáz vápenopískových cihel se zateplenim.

Záklaďové konstrukce jsou navrženy jako monolitické ztkladové pásy z prostého betonu,

deska podkladního betonu je vyztužená KARI sítí. Pftchod mezi podsklepenou a

nepodsklepenou částí tvoří vystupňováním betonovaných základů. obvodové a vnitřní nosné

zdivo bude z vápenopískových tvárnic SENDWIX o tloušt'ce 25Omm,je opatřeno v suterénu

tepelnou izolací XPS o tloušt'ce 150mm a v lNP EPS tloušťky 250mm. Všebhny navržené

konstrukce vyhovují tepelně-technic[fon podmínkám dle norrny Čsx z: 0540.

Stropní konstrukce tvoří keramo-betonový stropní nosník PoT s keramick1imi vloŽkami

MIAKO, ztužené o bvo do vým i železob eto novými v ěnc i .

Schodiště je dvouramenné' monolitické, že\ezobetonové, s keramickou nášlapnou vrstvou.

Venkovní schodiště je jednoramenné, Železobetonové, kryto lehkým přístřeškem.



Střecha domu je jednoplášťová, se skladbou extenzivní ze\ené střechy.

Komín navrhuje bakalářka sendvičový, jedno průduchový, SCHIEDEL UNI.

Všechny konstrukce jsou řešeny podrobně, bakaláŤka respektovala součastně doporučených

norem a předpisů. Průvodní, souhrnná a technická zpráva jsou obsáhlé a dobře vystihují

zpracovaný objekt.

Bakalářka se dobře orientuje ve studijních materiálech, ovládá zpracovat statické, tepelně-

technické, požární a jiné důleŽité posudky stavby.

Graficky je bakalářská práce řešena pomocí počítače, v grafickém CAD proglamu' úroveň

zpracování pomocí programu je velmi dobrá, jazykováuroveň taktéž.

PředloŽená bakalářská práce prokazuje, že její autorka je schopna samostatně řešit projekční

úkoly na dobré technické úrovni a uplatňovat získané teoretické znalosti v praktickém

projektování.

Vzhledem k celkovému přístupu k bakalářské prácí a k technickému zpracováni' hodnotím

předloŽenou bakalářskou práci Nikoly Kučerové
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