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Práce zpracovává dokumentaci pro novostavbu rodinného domu ve Zruči nad Sázavou. 

V rodinném domě je řešena projekční kancelář pro majitele domu, součástí je i parkovací 
stání. Výškové uspořádání je přizpůsobené osazení domu na svažitý pozemek. Jedná se o 
dvoupodlažní jednogenerační rodinný dům pro 4 až 5 osob s garáží pro dva osobní 
automobily. 

Konstrukční systém je zděný z cihel Porotherm, stropní konstrukce z panelů Spiroll. 
Základové konstrukce jsou z prostého betonu. Střecha provedena jako plochá jednoplášťová. 
K objektu je připojena konstrukce zimní zahrady. 
 
Splnění zadání a stanoveného obsahu práce 

Předložená bakalářská práce zpracovaná Jiřím Dvořákem v akademickém roce 2014/2015 
na téma „Rodinný dům ve Zruči nad Sázavou“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 
Dokumentace je vypracovaná celkově s dobrou grafickou úpravou.  
 
Připomínky oponenta 
- Ve výkresech se objevují drobné chyby v zakreslení dle ČSN 01 3420, 
 
C2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 a k čemu tyto 

trojúhelníky slouží. 
 
D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP 
- Zásady číslování místností. Kde se používají čísla místností končící nulou? 
- Popište skladbu na terase S9. Chybí sklony a výškové kót. Jak budou jednotlivé vrstvy 

skladby stabilizovány? 
- Osazení oken v závislosti na ETICS. Nakreslete detail ostění. 
 
D.1.1.04 ŘEZ B-B 
- Nakreslete detail napojení vodorovné hydroizolace na svislou. Proč je HI stažená až 

k základové spáře? 
- Jakou máte stávající zeminu? Za jakých okolností by bylo nutné použít drenáž? 
 
D.1.1.05 PŮDORYS STŘECHY 
- Opracování komína pomocí doplňků alkorplan? 
- Bližší specifikace použitých asfaltových pásů (vložka, nutné atesty apod.) 
 
D.1.2.02 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ A TVARU STROPU NAD 1S 
- Prostup prochází průvlakem 
 
D.1.2.06 DETAIL Č. 3 
- Nutnost umístění OSB desky pod balkonové dveře? 
- Hydroizolaci by bylo lepší ukončit na podkladním profilu. 



- Otázka životnosti vnějšího parapetu a pozice dveří (i přes zateplení je zde teplený most) 
 
D.1.2.07 DETAIL Č. 4 
- Nakreslete detail napojení jednotlivých pásů při přechodu na atiku. (Pásy nejspíš nebudou 

procházet v jednom kuse z plochy). V jaké úrovni bude ukončená parozábrana? 
 Je nutné pásy vytahovat až na korunu atiky s ohledem na její výšku? 
 
 
 
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. 
 
 
 
Návrh ocenění: 
 

Klasifika ční stupeň ECTS: B/1,5 
 
 
 

V Brně dne 3.6.2015                                     
Podpis 

 
Klasifika ční stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


