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Popis práce:  

Tato práce je zaměřena na návrh novostavby dřevěné roubenky rodinného domu, která je 

založena ve svahu a nachází se v katastrálním území obce Horní Bečva. Jedná se o samostatně 

stojící, dvoupodlažní, částečně podsklepený dům, který je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt 

je rozdělen do 3 částí, podle podlaží, a to 1.NP - společenská část, 2.NP – klidová část  

a 1.S – nebytová část. Dům je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou z 

masivních dřevěných hranolů. Obvodové stěny jsou zatepleny z interiérové strany domu. Stropní 

konstrukce je tvořena rovněž z masivních dřevěných trámů. Objekt je zastřešen sedlovou střechou 

se sklonem 45° a sedlovými vikýři na severní a jižní stran ě. Hlavní vstup je situován na 

severovýchodní část objektu. Z interiérové strany je objekt architektonicky řešen s využitím 

přírodních materiálů jako je zejména kámen a dřevo. Celkově má dům nádech klasické dřevěné 

roubenky s kombinací moderních prvků a technologií. Objekt zapadá do krajinného rázu CHKO 

Beskydy a splňuje požadavky dané správy. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

Práce byla řešena zejména samostatně a konzultována ve stanovených termínech. Po grafické 

stránce je práce zpracována poměrně dobře, jsou zde zachyceny zásadní problémy, které byly v 

zásadě vhodně vyřešeny. Studentka při  samostatném vypracovávání své práce prokázala dobrou 

orientaci v dané problematice.  

Přestože se studentka při zpracování zadaného úkolu nevyvarovala některých drobných 

nepřesností, prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce a zadanou problematiku zpracovala s 

dobrým přehledem. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 
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