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Předložená bakalářská práce zpracovaná Robertem Králíkem v akademickém roce 

2015/2016 na téma „Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří“ splňuje rozsah 

zadání bakalářské práce. 

Práce zpracovává dokumentaci pro novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří a 

garáží, ro dva osobní automobily, který je určen pro čtyřčlennou rodinu a je navržen na 

svažitém pozemku obce Domašov u Brna. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic, kromě 1.S, který je 

tvořen z tvárnic ztraceného bednění. Konstrukce střechy je zvolena sedlová. 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, 
 

C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE 
- Objasněte způsob konstrukce rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6110 a k čemu tyto 

trojúhelníky slouží. 

- Jak budou odvodněny zpevněné plochy kolem objektu? 
 

D.1.1.1 PŮDORYS 1.S 
- V půdorysu chybí označení jednotlivých místností dle tabulky, kde se objevuje dvakrát 

místnost S005. 

- U dvou ocelových zárubní chybí jejich okótování. 

- Jak se zakresluje schodiště dle platné ČSN? 
 

D.1.1.2 PŮDORYS 1.NP 
- Místnosti končící nulou se obvykle používají pro jaké prostory? 

- U severozápadních sklopených průřezů překladu je kresleno venkovní zateplení, z jakého 

důvodu? Nešel by tento detail vyřešit lépe? 
 

D.1.1.3 PŮDORYS 2.NP 
- V jaké výšce je dlažba na terase vůči vstupu na terasu? 

- Chybí označení zábradlí na terase. Není zřejmé, zda je to truhlářský či zámečnický 

výrobek. 

- Kam vedou dveře D8 v místnosti N204? Pokud je instalováno venkovní zábradlí, mělo by 

být označeno. 



D.1.1.4 VÝKOPY 
- Chybí zde označení jednotlivých figur, k čemu označení figur slouží? 
 

D.1.1.5 ZÁKLADY 
- Jakým způsobem bude provedeno uzemnění hromosvodu? 

- Za jakých podmínek navrhujeme drenáž 

- Popište postup provedení přechodu mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí. 

- Chybí okótování prostupů základu. 
 

D.1.1.7 ŘEZ B-B´ 
- Jakým způsobem je ukotven anglický dvorek do svislé nosné konstrukce? 
 

D.1.1.8 STROP 1.NP 
- Jakým způsobem je oddilatován komín od stropní konstrukce 

-  Neměla by u schodiště být použita snížená tvarovka MIAKO? Z jakého důvodu se tam 

snížená tvarovka používá? 
 

D.1.1.10 KROV 
- V půdorysu chybí zakreslení pásků u sloupu. 

-  Jakým způsobem jsou kotvena střešní okna? 
 

D.1.1.12 DETAIL B - VIKÝŘ 
- Při napojení sádrokartonové desky na svislou stěnu, je vhodné použít hliníkovou lištu? 

Tímto způsobem je velká pravděpodobnost vzniku prasklin. Jaké je vhodnější řešení? 

-  Jakým způsobem je provedeno napojení parozábrany na příčku ze strany terasy? Dle 

výkresu je tam mezera. 

 

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 29.5.2016                                     

Podpis 

 
Klasifikační stupnice 
Klas.stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná  

klasifikace  
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


