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Popis práce:  

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu třípodlažního rodinného domu v 

obci Nedašov. Jedná se o samostatně stojící RD s garáží, která je spojená s RD šikmou sedlovou 

střechou, která také tvoří stání pro automobil. Provozovna - kancelář se nachází v prvním patře s 

vlastním vstupem. Konstrukční systém je stěnový z keramických tvárnic POROTHERM. Suterénní 

zdivo tvoří tvárnice ze ztraceného bednění. Zastřešení objektu je pomocí šikmé sedlové střechy se 

sklonem 22°. 

 

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: 

1. Z Koordinačního situačního výkresu nejsou známy odstupy přípojek inženýrských sítí. Prosím 

objasněte nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle platné ČSN. 

2. Vysvětlete, jakým způsobem bude řešeno odvodnění sklepního světlíku? V případě svedení do 

dešťové kanalizace, není v koordinační situaci zakresleno napojení světlíků na dešťovou kanalizaci. 

3. Odůvodněte volbu předimenzované podlahové plochy šatny a spíže v 1NP. Jaká je minimální 

podlahová plocha pokoje pro jednu a dvě osoby? Odůvodněte volbu dimenze podlahové plochy 

pokojů ve 2NP o plochách 21,20 m2 a 29,20 m2. 

4. Popište konstrukční řešení a technologii provádění napojení podkladního betonu u 

nepodsklepené části na suterénní stěnu ze ztraceného bednění. Zmíněný detail je patrný v řezu AA. 

5. Ve výkresu půdorysu základů chybí zakreslení prostupů instalací. 

6. Detail A - Zdůvodněte aplikování jádrové omítky v síle 30 mm na přesné zdící tvárnice. 
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Závěr: 

Bakalářská práce Matěje Hrachového svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, 

které jsou na bakalářské práce kladeny. Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je 

dobrá a srozumitelná. V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního 

charakteru, které však nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce 

jsou spíše nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 

Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků kladených na 

bakalářské práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou méně podrobné avšak přehledné. Bakalářskou 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 
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