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Autor práce: David Anton 
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Popis práce:  
Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

přestavby a přístavby stávajícího rekreačního objektu v Ústí nad Labem na rodinný dům. Stávající 

objekt je zděný z CPP s pultovou střechou, přístavba rovněž zděná se střechou plochou zelenou. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

1. Odborná úroveň práce � � � � 

2. Vhodnost použitých metod a postupů � � � � 

3. Využití odborné literatury a práce s ní � � � � 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce � � � � 

5. Splnění požadavků zadání práce � � � � 

 
Připomínky a dotazy k práci: 
• Vysvětlete pojmy procento zastavění a index podlažní plochy. V souhrnné technické zprávě 

je chybně uvedeno, že pozemek není chráněn ZPF. Jak se postupuje v případě, že chráněný je? 

• Koordinační situace: chybí údaje o zastavěné ploše, ploše zpevněných ploch, procentu 

zastavění, nejsou zakresleny odstraňované dřeviny a místo pro ukládání komunálního odpadu. 

Zdůvodněte absenci okapového chodníčku. 

• Ve výkresech stávajícího stavu není uvedena poloha nosných prvků střešní konstrukce. 

Popište postup při bourání obvodové stěny v jižním rohu objektu. 

• Dispozice: Objektu pro max. 5 osob neodpovídá velikost zádveří, je zde rovněž nedostatek 

úložných prostor – kde budou skladovány boty a kabáty, potřeby pro úklid, sezónní sportovní 

potřeby (lyže, kola) apod.? Prostor předsíňky před WC je nevhodně řešený. Velikost obývacího 

pokoje se stolováním neodpovídá požadavkům normy ČSN 73 4301. Bylo vhodné umístit více než 

pouze 1 WC mísu, vzhledem k navrhovanému počtu osob a vzdálenosti, jakou musí v případě 

potřeby urazit (navíc s průchodem přes obývací pokoj), další WC by bylo vhodno umístit minimálně 

v blízkosti ložnice. 

• Půdorys 1.NP: Špatné číslování venkovních místností 101 a 113. Vysvětlete na příkladu 
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vstupního schodiště a podesty pravidla pro navrhování zábradlí (viz norma ČSN 74 3305). Jaké 

požadavky musí splňovat podlaha v blízkosti krbových kamen a do jaké vzdálenosti? Kudy se 

vychází z objektu na terasu? 

• Zdůvodněte osazení objektu vzhledem k terénu, zejména na řezu C-C‘. Nedal se prostor 

pod přístavbou lépe využít, např. na skladování zahradního nábytku, sekačky apod.?  Jaká je 

tloušťka tepelné izolace střechy přístavby (skladba S4)? V části Stavební fyzika chybí posouzení 

důležitých konstrukcí a chybí zde textová zpráva (obsahuje pouze výpočty). 

• Jak je řešena konstrukce mezi základovými patkami a podlahovou konstrukcí? Zdůvodněte, 

proč je pro podlahovou konstrukci volen podélný systém, zatímco pro konstrukci stropu nad 1.NP 

systém příčný. Je vhodné ukládat strop přístavby na zdivo stávající části a proč?  

• Je odvádět dešťovou vodu ze střechy pouze jedním vtokem? Kam je odvedena dešťová 

voda z východního křídla? Jak je řešeno odvětrání kanalizace od WC? 

• Ve výkresu základů nejsou rozlišeny stávající a nové konstrukce. Detaily jsou trochu 

schématické, a navíc jsou pro jinou stavbu a zpracované jiným studentem! Jelikož student tuto 

část nezpracoval, doporučuji komisi se na ni zaměřit. Popište detaily styku stávající a nové 

konstrukce: uložení stropní konstrukce přístavby na stávající zdivo, detail návaznosti konstrukce 

nové podlahy přístavby na podlahu stávající. 

 
Závěr: 
Projektová dokumentace je vypracována na dobré úrovni. Výkresová část zobrazuje zásadní 

řešené problémy, bylo by však vhodné ji ještě doplnit o další výkresy, zcela chybí detaily. 

Z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou zásadního charakteru.  

Z hlediska stavebně-technického řešení byly dílčí problémy v zásadě vhodně řešeny, nebyly 

nalezeny zásadní nedostatky. Návrh řešení odpovídá využití komplexních znalostí z oboru 

pozemního stavitelství, přičemž se v něm promítá malá zkušenost s navrhováním podobných 

objektů. 

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracoval 

s dostatečným přehledem. Přestože některé části nejsou dost dopodrobna řešeny, při hodnocení 

přihlížím ke složitosti zadání. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D/2.5 
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