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Bakalář Zdeněk Jiříček  vypracoval bakalářskou práci na téma „Rodinný dům“.  Jedná se o 
práci ve formě projektové dokumentace obsahující všechny předepsané části v souladu se 
zadáním. 

Celá práce je zpracovaná počítačově s využitím vhodného software pro konkrétní části 
projektu.  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

• Jaké jsou provedeny protipovodňové úpravy? Případně – jsou dostatečné? 

C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

Výkr. C. 1 

• Chybně označeny objekty B, C, D, E, F 

D. 1. 1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Výkr. D. 1. 1. 01 

• Kde se nachází venkovní jednotka tepelného čerpadla? 

Výkr. D. 1. 1. 04 

• Zdůvodnit návrh frakce kameniva 8 – 16 do zásypů 
• Pod betonovou dlažbu se používá jiná frakce než 0 – 8 mm 
• Vysvětlit důvod zateplení skladu 
• Skladba K3 je spíše chodníková než vhodná pro stání osobních vozidel 

Výkr. D. 1. 1. 05 

• Chybí popis skladby venkovní terasy 
• Není úplně zřetelné, jak je podepřená venkovní terasa 
• Vysvětlit důvod použití průvlaku s LLD nad stáním pro vozidla 

D. 1. 2 STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Výkr. D. 1. 2. 04 

• Je nutné popsat všechny konstrukce v tomto detailu 

Výkr. D. 1. 2. 05 

• Není zřetelné jak je přikotvena OSB na atice 
• Kotvení tepelné izolace v ploše střechy je nedostatečné 

Výkr. D. 1. 2. 06 

• Kotvení OSB desky u okapu se provádí do vloženého trámu případně vložené 
ocelové konstrukce. Dle vašeho návrhu není kotvení stabilní. 

 

 



Výkr. D. 1. 2. 08 

• Vysvětlit jakým způsobem se budou provádět konstrukce z rubové strany 
schodiště 

 
Vzhledem k zadanému tématu a následnému zpracování zadané problematiky a s ohledem na 
výše uvedené připomínky  k předložené práci hodnotím diplomovou práci  

 

Klasifikační stupeň ECTS:  

 

V Brně dne 3. června 2016  

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


