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Předložená bakalářská práce zpracovaná Martinou Žižkovou v akademickém roce 

2014/2015 na téma „Rodinný dvojdům, Brno - Líšeň“ splňuje rozsah zadání bakalářské práce. 
Práce zpracovává dokumentaci pro novostavbu rodinného dvojdomu, kde každá z částí 

domu je řešena jako samostatná bytová jednotka. Stavba je navržena jako nepodsklepená o 
dvou nadzemních podlažích. Nosná konstrukce je navržena ze systému Velox a zastřešení je 
rozděleno na dvě pultové střechy s různými sklony. Práce je zpracována formou prováděcí 
dokumentace stavby.  
 
Splnění zadání a stanoveného obsahu práce 

Předložená bakalářská práce svým rozsahem a obsahem odpovídá zadání. Dokumentace je 
vypracovaná celkově s průměrnou grafickou úpravou.  

 
Posouzení úrovně řešení zadané úlohy 

Rodinný dům je vhodně řešen jak po stránce provozně-dispoziční, stavebně-technické, tak 
po stránce architektonické. 
 
Připomínky oponenta 
- Ve výkresech se objevují drobné chyby v zakreslení dle ČSN 01 3420, 
 
C1.C-02 KOORDINAČNÍ SITUACE 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 a k čemu tyto 

trojúhelníky slouží. 
 
C2.E-01 ZÁKLADY 
- Z jakého důvodu zde nejsou provedeny prostupy základů kvůli inženýrským sítím? 
- Jakým způsobem je řešeno uzemnění hromosvodu? 
- Jaký materiál jste použila pro oddilatování objektů v úrovni základů? 
 
C2.E-02 PŮDORYS 1.NP 
- Jakým způsobem máte řešen ohřev pro teplou vodu? Pokud bude zásobník TUV instalován 

v 102 – TECHNICKÁ MÍSTNOST, bylo by vhodné navrhnout podlahovou vpusť. 
- Z čeho a do jaké výšky je tvořena oddělovací stěna mezi 107 – OBÝVACÍ POKOJ a 106 – 

KUCHYŇ + JÍDELNA? 
 
C2.E-04 PŮDORYS STROPŮ 1.NP 
- Nejsou zde zakresleny prostupy pro vodu a odpad. 
 
C2.E-06 POHLED NA STŘECHU 
- Jakým způsobem máte řešeno odvětrání střešního pláště v místě nejvyššího bodu střechy? 

V detailu A máte použity odvětrávací tašky, proč zde nejsou zakresleny? 
 
 



C2.E-11 DETAIL A - OKNO 
- Jakým způsobem bude upevněn vnější parapet? 
 
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. 

Autor práce prokázal dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství. 
 
 
 
Návrh ocenění: 
 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 
 
 

V Brně dne 2.6.2015                                     
Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná  
klasifikace  

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


