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Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace 

jednogeneračního rodinného domu. Rodinný dům je navržen v obci Veverské Kninice. 

Předpokládá se využití domu k trvalému bydlení čtyř osob. Jedná se o částečně podsklepený 

objekt s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Dům je zastřešen sedlovou 

střechou o spádu střešních rovin 30 °. Maximální půdorysné rozměry objektu jsou 

12,8 x 13,85 m. 

Pro návrh domu byl zvolen konstrukční systém zděný z tvárnic Porotherm. Pro nosné zdi 

suterénu byl zvolen systém ztraceného bednění Velox. Stropní konstrukce objektu jsou řešeny 

jako systémový strop Porotherm s keramickými vložkami Miako. Nosná střešní konstrukce 

objektu je navržena jako vaznicový krov.

Studentka ve své bakalářské práci řešila široký okruh dílčích problémů s ohledem na 

podmínky stavby, dispoziční návaznosti a vytyčené požadavky dle současných nároků pro 

moderní výstavbu rodinných domů. Návrh řešení zcela odpovídá využití komplexních 

znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství, ale také z oboru architektury. Výkresovou část 

lze hodnotit jako úplnou včetně detailů. 

Bakalářská práce splňuje svým obsahem zadání stanovený rozsah. Po grafické stránce je 

práce rozpracovaná na vysoké úrovni. Práce je rozdělena do těchto částí:

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce

Složka č. 2 – Situační výkresy

Složka č. 3 – D. Dokumentace objektů - D.1.1 Architektonicko – stavební řešení

Složka č. 4 – D. Dokumentace objektů – D.1.2 -Stavebně konstrukční řešení

Složka č. 5 – D. Dokumentace objektů  - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Složka č. 6 – Stavební fyzika

Velmi kladně lze hodnotit dispoziční řešení interiéru, návaznosti jednotlivých místností a 

orientace místností s ohledem na světové strany.  Projektová dokumentace je vypracována na 

dobré úrovni. Z hlediska rozpracovanosti jednotlivých detailů by vzhledem ke složitosti 

objektu bylo vhodnější detaily rozpracovat podrobněji.

. Rozsahem předložená bakalářská práce splňuje podmínky pro odevzdané závěrečné 

práce. Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního 

charakteru a nesnižují úroveň předložené práce. 

Součástí předložené práce je i požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení objektu 

z hlediska stavební fyziky. Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou 

problematiku zpracovala s dobrým přehledem.




