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Shrnutí bakalářské práce:

Bakalrířská práce s názvem Rodinný dům Svobodových zptacována v akademickém roce
2014120|5, splňuje požadavky stanovené zadáním bakalářské práce. Práce zpracovává
prováděcí dokumentaci atypického dvoupod|ažního rodinného domu. objekt je částečně
podsklepen.

Po grafické striínce je práce zpracována na pruměrné úrovni. Mnohé výkresy by mohly být
podrobněji zpracovány (znaěeni materiálů, oďkary, atd,) a zvláště také detaily, které nejsou
příliš vhodně zvoleny, v objektu se nacházejí mnohem kÍitičtější detaily. Dále práce obsahuje
tepelně technické posouzení konstrukcí a výpočet zak|adů. Tepelně technické posouzení,
které by mělo být zpracovátto alespoň na zák|adní úrovni, vykazuje poměmě hrubé
nedostatky. Chybí také zák|adní schémata vedení instalací v objektu.

Připomínky k bakalářské práci:

Složka č. 2 _ Situační výlcresy

o Situační výkresy nejsou zptacovány dle vyhlášky ě. 6212013 o dokumentaci staveb
(Situační výkres širších vztahů, celkový situační výkres, koordinaění situace,
katastrální situační výkres), situace chybí nebo neodpovídají požadavkům vyhlášky

Složka č. 3 - Architektoniclcv stavební řešení

Půdorys 1. NP _ chybí úhlové kóty u stěn, rohů v obývacím pokoji a kuchyni
Řez A-A

o V části stavby není zateplen sokl stavby _ riziko vzniku tepelného mosfu.
Popište správné řešení detailu, ukončení HI, nenasákavá TI v místě soklu.
Uveďte další moŽné řešení tohoto detailu.

o Napojení podsklepené a nepodsklepené části _ jak bude zabráněno sednutí
desky, aby nedošlo k porušení HI _ vrstvy.

o Ve výkresu není popsáno, jak bude proveden drenážní systém u podsklepené
části. Popište.

o Jaká je použitá TI u stěn v podlepené části objektu?

o

a



o Zák|ady
o Nejsou zaznačeny prostupy jak zák|adovými pasy' tak vyztuženým

podkladním betonem.
o Popište funkci zemnícího pásku a jeho umístění' Ve výkresu chybí'

o Půdorys ploché střechy
o Popište, jak bude proveden střešní plášť. Tepelná izo|ace v jedné vrstvě? Jak

bude kotvena? Jak bude kotvena střešní hvdroizolace?
o Detail kotvení nenosné příčky

o Vysvětlete funkci podloŽky z minerální vlny u napojení příčky.
o V detailu není jasné, jak bude kotven kontaktní zateplovací systém. Jak muže

bý zateplovací systém kotven?

Složka č. 5 _ Stavební fyzika

Vysvětlete výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla. Nejsou dodrženy normové
poŽadavky hodnot U vjednotlivých posudcích.
Pro jakou konstrukcí je proveden posudek teplotního faktoru? Proč je návrhová teplota
interiéru 15"C?
Posudek není v nerozebíratelné vazbě.

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem odpovídá poŽadavkům, které jsou na bakalařskou
práci kladeny, ale obsahuje výše zmíněné nedostatky.

Autor práce prokázal s|abé znalosti v oboru pozemního stavitelství'
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