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Název práce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S UBYTOVACÍ KAPACITOU 
 
Autor práce: Pavel ech 
Oponent práce: Ing. Petr Melcr 
 
Popis práce:  
Cílem projektu bylo vytvo ení objektu rodinného domu, který bude sloužit pro trvalé bydlení 
ty lenné rodiny a objektu s ubytovací kapacitou, který bude sloužit pro rekreaci až jedenácti osob. 

Oba objekty byly navrženy tak, aby svým architektonickým ešením nenarušovaly sou asnou 
zástavbu a plynule do ní zapadly. 
 
Konstrukce objekt  je zd ná s kontaktním zateplovacím systémem. Zast ešení objekt  je pomocí 
jednoduché valbové st echy, jejíž konstrukci tvo í d ev né vazníky. Objekt rodinného domu využívá 
místního tvaru terénu pro návrh garáže v suterénu. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     
1. Odborná úrove  práce     

2. Vhodnost použitých metod a postup      

3. Využití odborné literatury a práce s ní     

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce     

5. Spln ní požadavk  zadání práce     
 

ipomínky a dotazy k práci: 
 
Základní zhodnocení 
 
Formální stránka bakalá ské práce je na dobré úrovni. V textové ásti použity r zné fonty písma 
v pr vodní a souhrnné technické zpráv . R zné fonty písma na deskách jednotlivých složek. azení 
a len ní dokumentace je v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. Dokumentace by m la být 

ehledn ji len na na jednotlivé stavební objekty. Ve všech rozpiskách jsou uvedeny oba objekty, 
i když je obsahem pouze jeden z objekt . 
 
Autor vypracoval p ípravné a studijní práce, jejíž sou ástí je pr vodní zpráva, situace, katastrální  
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mapa, návrh dispozice a vizualizace. Studie je velmi podrobná a chybí zde jen fotografie 
místa/pozemku. 
Textová ást projektu (pr vodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva) je 
zpracována obsahov  a technicky v po ádku, a zahrnuje všechny d ležité údaje. V popisu 
výkopových prací chybí uvedení t ídy t žitelnosti. 
 
Grafická úrove  zpracovaných výkres  je dobrá. Výkresová dokumentace obsahuje zásadní údaje 
a specifikace. V dokumentaci pro provedení stavby by ovšem nem ly chyb t n které základní 
informace, které jsou popsány níže. 
 
Student provedl posouzení stavebních konstrukcí z hlediska stavební fyziky. Výpo ty a posouzení 
jsou provedeny velmi podrobn . Bylo provedeno posouzení insolaci i denního osv tlení. 
Sou ástí dokumentace je i požárn  bezpe nostní ešení. Sou ástí je technická zpráva, situace 
s odstupovými vzdálenostmi. Není podrobn ji ešen zásah požárn  nebezpe ného prostoru 
na sousední pozemky. 
 
Sou ástí bakalá ské práce je i architektonický model rodinného domu osazeného v lenitém terénu 
vytvo ený pomocí 3D tiskárny. 
 
Kritické poznatky 
 
Ve výkresu koordina ní situace nejsou zakresleny kóty inženýrských sítí a zpevn ných ploch. 
Deš ová kanalizace je chybn  navržena na hranici pozemku a na hranici objektu. Garáž rodinného 
domu je navržena t sn  k hranici pozemku, na hranici s ve ejnou komunikací. Pro kabel nízkého 
nap tí použita nesprávný styl áry pro sd lovací kabel.  
Celkov  shledávám situaci, vzhledem ke stupni dokumentace málo podrobnou bez dostate ného 
popisu základních prvk . 
Ve výkresech p dorys  pozitivn  hodnotím ešení dilataci komína, prostupu pro digesto  a 
instala ních šachet a p edst n. V p dorysech chybí výškové kóty keramického obkladu, podlahové 
vpusti a okótování instala ních p edst n. Na schodišti není navrženo madlo. Chybí popis pro n které 
zna ky na výkrese. Chybí okótování okapového chodníku a popis odvodn ní/spádování. Schodišt  
na terénu je navrženo v nevhodn  velkém sklonu. 
V ezech není ešeno napojení hydroizolace mezi podsklepenou a nepodsklepenou ástí objektu 
rodinného domu. Není zakreslena ára p vodního terénu. 
Ve výkresech st echy pozitivn  hodnotím výpo et v tracích otvor  a ešení návrhu impregnace 

ev ných nosných prvk  st echy. 
Ve výkresech základ  nejsou ešeny prostupy pro instalace kanalizace a vodovodu. V p doryse není 
zakreslena liniová drenáž s ešením odvodn ní a ešením ist ní a kontroly. 
Ve výkresech stropních konstrukcí pozitivn  hodnotím ešení prostup  pro vnit ní instalace. 

ešení skladeb stavebních konstrukcí je na dobré úrovni. Jsou uvedeny pot ebné hodnoty 
pro výpo et stavební fyziky. Není popsáno kotvení a zp sob zabudování n kterých základních 
vrstev ve skladb , nap íklad pro tepelnou izolaci. 
Propracování stavebních detail  je na dobré úrovni. Popis jednotlivých prck  v detailu je málo 
podrobný bez uvedení kotvení a zp sobu zabudování. U zp tného spoje není okótována délka 
spoje. 
  



 
 

 

  3/3 
 
 

 
 
Otázky k bakalá ské práci 
 
1) Nad ezy popište napojení hydroizolací proti zemní vlhkosti v míst  p echodu ásti stavby 
nepodsklepené na podsklepenou? 
 
2) Jaké jsou druhy hodnot sou initele tepelné vodivosti? Jaký druh byl použit pro výpo et 
stavební fyziky? 
 
3) Na detailu základu suterénu popište provád ní zp tného spoje hydroizolací.? 
 
4) K emu se ve stavebnictví používá „Lehman v vzorec“? 
 
5) Jakým zp sobem je kotvena tepelná izolace u suterénního zdiva? 
 
6) Jaký je rozdíl mezi dilata ní a posuvnou spárou? 
 
7) Kam je možné napojit odvodn ní anglického dvorku? 
 
8) K emu slouží kro ejová izolace v podlaze? 
 
9) Je navržená zdící tvarovka Silka vhodná pro návrh suterénní st ny? 
 
10) Jaká je funkce podkladního betonu u železobetonového základového pasu? 
 
Záv r: 
 

edložená bakalá ská práce je vypracována na dobré úrovni. V projektové dokumentaci nebyly 
nalezeny žádné vážné chyby. Autor ešil stavebn  složit jší projekt dvoupodlažního domu 
s áste ným podsklepením.  
 

Klasifika ní stupe  podle ECTS: C/2 
 

 
 
Datum: 31.5.2017 Podpis oponenta práce ….……………………….. 


