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Název práce: Rodinný dům ve svahu 
 
Autor práce: Hana Třeštíková 
Oponent práce: Ing. Eva Šuhajdová 
 
Popis práce:  
Předmětem řešení bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby s názvem Rodinný dům ve svahu. Jedná se o roubený, částečně podsklepený objekt se 
sedlovou střechou umístěný na svažitém pozemku v obci Horní Bečva.  
 
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: 
• Výkres C3 je nepřehledný, chybí na něm některé údaje (např. kóty k hranicím pozemku a k 
sousedním objektům, označení místa pro uložení komunálního odpadu, nakládání s dešťovou 
vodou, specifikace zpevněných ploch, terénní úpravy) 
• Na základě výkresů Půdorys 1.NP a Půdorys 2.NP popište zásady zakreslování schodiště 
podle ČSN 01 3420. 
• Kde je hrana podesty ve 2.NP? Vysvětlete na základě výkresů Půdorys 2.NP a Výkres 
skladby stropu nad 1.NP. Objasněte polohu zábradlí na této podestě ve 2.NP.  
• Jak je řešena minimalizace rizika perforace hydroizolace vlivem rozdílného sedání při 
napojení podsklepené a nepodsklepené části? Viz výkres Řez B–B. 
• Zdůvodněte návrh 100–150 mm (v jednotlivých řezech kótováno různě) vrstvy podsypu pod 
podkladním betonem z vykopané zeminy. 
• Detail E – Ukončení střechy nad vstupní částí (č. v. D.1.2.08) Jak a do čeho jsou kotveny 
kontralatě na stříšce, zejména ta nejvýše položená? Z jakého důvodu je navržena větrací mřížka? 
Je prostor pod stříškou provětrávaný? 
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Závěr: 
Projektová dokumentace je vypracována na velmi dobré úrovni. Výkresovou část lze hodnotit jako 
úplnou včetně detailů, z pohledu zakreslování lze vytknout drobné chyby, které však nejsou 
zásadního charakteru.  
Z hlediska stavebně-technického řešení nebyly nalezeny významnější nedostatky. Rozsahově 
předložená bakalářská práce splňuje rozsah pro odevzdané závěrečné práce. Návrh řešení 
odpovídá využití komplexních znalostí nejen z oboru pozemního stavitelství. 
Studentka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracovala 
s velmi dobrým přehledem. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 
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