
 

 
 

 

Název práce:  Rodinný d ů
 
Autor práce:  Tomáš Pa ř
Oponent práce:  Ing. Vladisla Dona
 
Popis práce:  
Bakalář vypracoval bakalářskou práci na téma „Rodinný d
prováděcí projektové dokumentace v rozsahu stavebn
předepsané části zadání bakalářského projektu.
Celá práce je zpracovaná počítač
 
 
Hodnocení práce studenta:  

 

1. Odborná úroveň práce 

2. Vhodnost použitých metod a postup

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:
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
• Není patrno jaký bude zdroj tepla pro RD.
• Nepíše se zde o přípojce plynu, p
C3 
• Není patrné, kde se nachází elektrom
 
D. 1. 1  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ 
Výkr. D. 1. 1. 03 
• Vysvětlit označení L prvku v m.
Výkr. D. 1. 1. 05 
• Doporučuji lépe řešit svislou tepelnou izolaci základu v místech detailu D1.
Skladba S5,S9 
• Na ŽB mazaninu je vhodné navrhnout vyrovnávací st

Rodinný d ům 

Tomáš Pa řízek 
Ing. Vladisla Dona ťák 

řskou práci na téma „Rodinný dům“.  Jedná se  o práci ve form
cí projektové dokumentace v rozsahu stavebně konstrukčního řešení obsahující všechny 

bakalářského projektu. 
ítačově s využitím vhodného software pro konkrétní 

 

 

☐ ☒

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐

 zadání práce ☒ ☐

ipomínky a dotazy k práci:  

Není patrno jaký bude zdroj tepla pro RD. 
řípojce plynu, přičemž v situaci je přípojka plynu zakreslena.

Není patrné, kde se nachází elektroměrový rozvaděč. 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

ení L prvku v m.č. 0.02 a označení ES a L v m.č. 0.01. 

řešit svislou tepelnou izolaci základu v místech detailu D1.

Na ŽB mazaninu je vhodné navrhnout vyrovnávací stěrku. 
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m“.  Jedná se  o práci ve formě 
řešení obsahující všechny 

 s využitím vhodného software pro konkrétní části projektu. 

   

☒ ☐ ☐ 

☒ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

ípojka plynu zakreslena. 

 

ešit svislou tepelnou izolaci základu v místech detailu D1. 



 
 

 
 

Skladba S6 
• Vysvětlit funkci nízkoexpanzní polyuretanové p
Skladba S10 
• Vrstvy těsně pod dlažbou nejsou v této skladb
Skladba S15,S16 
• Zámková dlažba se standardn
vrstva kameniva v této skladbě mě
 
D 1. 2.  STAVEBNĚ – KONSTRUKČ
Detail D1 
• Zahradní obrubník by se mě
chodník doporučuji položit geotextilii.
 
 
Závěr: 
Student prokázal, že teoretické znalosti získané p
schopen aplikovat ve své práci. 
Práci zvládl v rámci požadovaného rozsahu, v
zpracování projektu je na velmi dob
platné normy, především v oblasti zakreslování.
 
 

Klasifika
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tlit funkci nízkoexpanzní polyuretanové pěny v této skladbě. 

 pod dlažbou nejsou v této skladbě chráněny proti pronikání deš

Zámková dlažba se standardně ukládá do fr. kameniva 4-8 mm. Je vhodné aby nosná 
ě měla fr. 0-32 mm (lépe se hutní). 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Zahradní obrubník by se měl, v tomto případě, osazovat nad úroveň okap. chodníku a pod 
uji položit geotextilii. 

Student prokázal, že teoretické znalosti získané při dosavadním studiu na fakultě
 

Práci zvládl v rámci požadovaného rozsahu, včetně zpracování zadaných detailů
zpracování projektu je na velmi dobré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplat

edevším v oblasti zakreslování. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 

Podpis oponenta práce ….………………………..
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ny proti pronikání dešťové vody. 

8 mm. Je vhodné aby nosná 

ň okap. chodníku a pod 

i dosavadním studiu na fakultě stavební je 

 zpracování zadaných detailů. Grafická úroveň 
ré úrovni. Pro grafické zpracování výkresu uplatňoval současné 

 

Podpis oponenta práce ….……………………….. 


