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Název práce: Zděný rodinný dům v Českých Budějovicích 
 
Autor práce: Miloš Schuster 
Oponent práce: Ing. Tomáš Balúch 
 
Popis práce:  

Autor v předložené bakalářské práci řeší komplexní stavební dokumentaci pro provádění 
stavby samostatně stojícího rodinného domu, nacházejícího se ve městě České Budějovice. Jedná 
se o částečně podsklepenou stavbu se dvěma nadzemními podlažími. Objekt obsahuje jednu 
bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu, v 1NP je umístěna garáž, provozně propojená s dispozicí 
RD. Vstup do objektu, obytné místnosti a ložnice jsou koncipovány v 1NP, ve 2NP  je umístěna 
klidová část s pokoji a pracovnou. V jižní části 2NP se nachází prostorná terasa. V suterénu se 
nachází technické zázemí, sklad a posilovna. 

Nosný konstrukční systém je z keramických zdících tvarovek a polomontovaných 
keramických stropů typu Miako. Zastřešení objektu je řešeno plochými střechami. 

Součástí práce je podrobné posouzení z hlediska stavební fyziky a požárně bezpečnostní 
řešení stavby. Přiloženy jsou architektonické studie a vizualizace.  
 
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: 

Ve výkresech situací zaměněn obsah celkového a koordinačního výkresu. Není řešeno 
napojení na dopravní komunikaci z pohledu rozhledových trojúhelníků. V technické zprávě je 
uvedeno svedení dešťových vod do nádrže s využitím pro zavlažování pozemku, ve výkresu 
situace se nachází pouze splašková kanalizace. 

Ve výkresu půdorysu 1NP D.1.1.02 u zasouvacích dveří do kapsy je vhodné světlou šířku 
pro uložení překladu uvažovat včetně omítnuté kapsy. V místnosti garáže 103 jsou umístěny 
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odváděcí větrací otvory, přívodní nejsou řešeny. Keramický překlad (P8) v místnosti dílny 104 není 
vhodné ukládat spojitě pro dva otvory. 

Ve výkresu půdorysu 2NP D.1.1.03 není zakreslen výstup na střechu. 
Ve výkresech řezů jsou nesprávně zakótovány konstrukční výšky podlaží, nejsou vypsány 

skladby konstrukcí a popis ramen schodiště. 
Ve výkresech polomontovaných stropů nad 1NP a 2NP nejsou popsány výměny pro 

uložení nosníků u komínového tělesa a nad nástupním ramenem schodiště. Bylo by vhodné 
rozepsat výpis ztužujících věnců, resp. kubaturu betonu. 

 
 
K práci mám následně několik doplňujících dotazů: 
 

1) Kudy budou vedeny svody pro dešťovou vodu z plochých střech? 
 

2) Bude dodrženo minimální uložení stropních nosníků POT, ve výkresu stropu nad 1NP 
D1.2.03, mezi místnostmi obývacího pokoje a koupelny, nebo bude nutné nosníky 
zařezávat? 

 
3) Popište způsob kotvení zábradlí atiky přes vrstvu expandovaného polystyrenu, 

viz detail 1.2.06. 
 
4) U detailu D1.2.10 popište funkci ocelového plechu pro ochranu tepelné izolace a 

hydroizolace. 
 
5) Existuje u detailu D.1.2.12 jiná alternativa řešení venkovního vyrovnávacího stupně při 

výstupu na terasu ve 2NP? Jak bude chráněn kontaktní zateplovací systém stěny při 
chůzi po tomto vyrovnávacím stupni? 

 
Závěr: 

Hodnocená bakalářská práce je z hlediska struktury, úplnosti a přehlednosti zpracována na 
vysoké úrovni. Rozsahem práce odpovídá zadání. Chválím úroveň grafického zpracování 
výkresové dokumentace. Kvalita řešení po technické stránce je dobrá. Řazení práce je přehledné 
a srozumitelné. V práci se nacházejí jen drobné chyby, způsobené nejspíše nedostatkem 
zkušeností v projektování. Textová část obsahuje zanedbatelné množství překlepů, gramatických a 
typografických chyb.  

Závěrem lze konstatovat, že autor splnil zadání bakalářské práce. Výkresy jsou méně 
podrobné, avšak přehledné. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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