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Práce zpracovává dokumentaci pro novostavbu rodinného domu, která je částečně 

podsklepena a nachází se v obci Vlachovice. Objekt je umístěn na mírně svažitém pozemku. 
Dům má půdorysný tvar téměř čtverce se sedlovou střechou a přiléhající garáží na západní 
straně s vegetační plochou střechou. 
 
Splnění zadání a stanoveného obsahu práce 

Předložená bakalářská práce zpracovaná Lukášem Strouhalem v akademickém roce 
2014/2015 na téma „Rodinný dům ve Vlachovicích“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 

Dokumentace je vypracovaná celkově s průměrnou grafickou úpravou.  
 
Připomínky oponenta 
- Ve výkresech se objevují drobné chyby v zakreslení dle ČSN 01 3420, 
- Jaké druhy situačních výkresů znáte? 
 
Výkres č. 1 SITUACE 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 a k čemu tyto 

trojúhelníky slouží. 
- Jak budou odvodněny zpevněné plochy kolem objektu? 
- Za jakých podmínek můžete odvádět dešťovou vodu do splaškové kanalizace? 
- Kde se bude skladovat komunální odpad? 
 
Výkres č. 2 PŮDORYS 1S 
- Místnosti končící nulou, jsou exteriéry. 
- Kde je v objektu umístěn kotel? V půdorysech není zakreslen. 
- Jakým způsobem řešíte ohřev užitkové vody? 
 
Výkres č. 3 PŮDORYS 1NP 
- Ve výkresu nejsou zakresleny hrany změny úrovně spádu. 
- Jakým způsobem máte řešen nájezd do garáže? Dle výkresu je tam schod přes 15cm. 
 
Výkres č. 4 PŮDORYS 2NP 
- Ve výkresu není zakreslena pozice střešních oken na jižní straně a jejich označení. 
 
Výkres č. 9 ŘEZ A-A  
- Jakým způsobem máte provedeno napojení vodorovné HI na svislou? 
- Popište postup ve výstavbě napojení podsklepené a nepodsklepené části. 
- Jakou máte stávající zeminu? Za jakých okolností by bylo nutné použít drenáž? 
 
Výkres č. 11 STROP NAD 1S 
- Ve výkresu nejsou zakresleny prostupy pro vodu a odpad.  
- Co to jsou modulové kóty a k čemu jsou dobré? 
 



Výkres č. 12 STROP NAD 1NP 
- Stejné nedostatky jako ve výkresu č. 11. 
 
Výkres č. 13 KROV 
- Jak máte podchycené vodorovné síly přenášené z krokví do svislých zdí? 
 
Výkres č. 15 DETAIL - 1 
- Kam máte odvedenou dešťovou vodu z anglického dvorku? 
- Popište postup instalace anglického dvorku 
 
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: D/2,5 
 
 

V Brně dne 2.6.2015                                     
Podpis 

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

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


