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 Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
realizaci stavby s názvem Rodinný dům s garáží.  

Jedná se o novostavbu jednopodlažního objektu v obci Meznice. Dům je navržen pro bydlení 
čtyřčlenné rodiny, je půdorysného tvaru L, nad nad částí půdorysu je navržena půda. Garáž je 
samostatně stojící objekt. Konstrukční systém je stěnový zděný z keramických tvarovek. Objekt 
je zastřešen sedlovou a plochou střechou. 

Součástí předložené práce je architektonická studie a seminární práce s názvem „Tepelné 
čerpadlo“. Dále je součástí práce požárně bezpečnostní řešení stavby a posouzení objektu 
z hlediska stavební fyziky. 

Výkresovou část lze hodnotit jako úplnou včetně detailů, výkresy jsou přehledné a 
podrobné. Přestože se student nevyvaroval drobných chyb, je projektová dokumentace 
vypracována na výborné úrovni. Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však 
nejsou zásadního charakteru. Projekt je zpracován dle zásad zakreslování stavebních 
konstrukcí. Textová část je i přes několik drobných chyb zpracována ve formě odpovídající 
současným požadavkům stavebního zákona 183/2006. 

Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější nedostatky. 
Rozsahově předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. Návrh 
řešení odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 
s výborným přehledem.  

  

K předložené bakalářské práci mám tyto otázky a připomínky: 

1) Dispozice: 

• Oceňuji funkční závětří a velké zádveří. Spíž je naopak poměrně miniaturní, není 
odvětraná. 

• Zvažte místo dvou sprch raději dvě toalety, přestože to není normou požadované. 

2) Výkresy číslo D.1.1.01 a D.1.1.05 Půdorysy 1NP SO01 a SO02:  

• Pro různé obvodové zdivo je použita stejná šrafa (mělo by být na všech výkresech 
jednotné). 

• Upřesněte polohu sloupku Z1 vzhledem k poloze výplně otvoru. 



• Domnívám se, že vhledem k poloze dolních kleštin přibližně 1m nad úrovní podlahy, 
by tyto měly být v půdorysu 2NP zakresleny. Využitelná/přístupná plocha místnosti 
201 se tímto značně zmenšuje. 

3) Řez A-A, B-B výkres č. D.1.2.02 

• Objasněte návrh tepelné izolace ve stropě nad 1NP i v rovině sedlové střechy. 

• Vysvětlete důvod umístění vrstvy 300mm hutněné zeminy pod štěrkový podsyp pod 
podkladním betonem. 

• Proč nebyl dodržen výškový modul v 1NP? Čím vyřešíte dorovnání výšky – v řezu 
je toto místo vidět zejména v místě mezi okenním případně dveřním překladem a 
pozedním věncem. Viz rovněž detail A výkres č. D.1.2.06. 

4) Výkres č. D.1.2.04 Výkres krovu:  

• Popište způsob uložení a kotvení krokví B. 

 

 

Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v požadovaném rozsahu, výkresy 
jsou podrobné a přehledné. Výše uvedené nepřesnosti nejsou zásadního charakteru. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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