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Předložená bakalářská práce se zdá být na první pohled vydařená a určitě bude nad 
ostatními pracemi vynikat. Nicméně při prohlédnutí práce a seznámení se s konceptem 
projektu by bylo vhodné, aby studentka zodpověděla následující otázky: 

1) Proč ve výkrese celkové situace není zakreslen i požárně nebezpečný prostor? Kde 
uvažuje studentka prostor na ukládání odpadů? Kde studentka zhodnotila výpočet 
parkovacích ploch a čím se tento výpočet řídí? K výkresu celkové situace mám výtku 
týkající se při zvoleném barevném řešení - pro přehlednost volit i jinou barvu kót.  

2) V katastrálním situačním výkrese je zakreslen pouze objekt rodinného domu, proč 
nejsou zakresleny i přípojky na inženýrské sítě, zpevněné plochy a oplocení? Ví 
studentka, k čemu tento výkres v praxi při povolování slouží? 

3) Vysvětlete pojem místnost podle prováděcí vyhlášky stavebního zákona v platném 
znění. Jaký vliv by mělo pro místnosti 109, 110 a 111?  

4) Popište a podrobně vysvětlete řešení detailu eliminace tepelného mostu otvoru 
posuvného okna v místnosti 110 Jídelna nebo 106 Ložnice u styku se stěnou? Máte 
toto správně řešeno ve výkrese půdorysu?  

5) Objasněte způsob provedení výztuže železobetonové konstrukce v místě komínu u 
místnosti 111. Vysvětlete účinnou výšku komínu a správný návrh výšky komínového 
tělesa, z čeho tento návrh vychází? 

6) V místnosti 112 není polohově určen žlab.  

7) Vysvětlete, proč volíte popis (texty) přímo v půdoryse a nedodržujete standard odkazu 
poznámek? Těmito popisy se výkresy stávají značně nepřehledné, vzhledem k tomu, 
že texty překrývají čáry.  

8) Vysvětlete, jak je dle platné ČSN klasifikováno obytné podlaží v návaznosti na vámi 
zvolený styl zakreslení a znázornění v řezech, například jak je zvolen řez podlaží 
vzhledem k atice v jižní části objektu. Vysvětlete, proč jste volila tento způsob 
zobrazování podlaží?  

9) V některých částech projektové dokumentace lze shledat drobné odlišnosti 
v zakreslování vůči platné ČSN 01 3420 (červenec 2004). 

10) Vysvětlete, jak budete eliminovat „komínový efekt“ v obytném prostoru, který je 
zřejmý u řezu A-A, bude u této výšky k tomuto efektu docházet? Co tento pojem 
znamená?  



11) V seznamu výpisů bych při takovémto předloženém zpracovaném rozsahu stavebních 
výkresů očekávala alespoň u klempířských a zámečnických výrobků schematické 
znázornění. Pravděpodobně studentce na tuto část již nezbyl čas.  

 

Závěr 

Předložená práce se i přes uvedené nedostatky jeví vzhledem k bakalářskému studiu 
jako velmi zdařilá a je vidět, že studentka nenabývá vědomosti jen ve školních lavicích, ale 
dle mého názoru zejména aktivní praxí. Přeji studentce, aby dosud nabyté školní vědomosti 
dále rozvíjela a uplatňovala v praxi.  

Předloženou bakalářskou práci studentky Kateřiny Plodíkové celkově hodnotím jako 
výbornou. 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: A / 1 

 

V Boršicích dne 3. června 2016 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


