
Bakalářské práce obhájené 2017: 

Návrh novostavby rodinného domu 

Návrh rodinného domu systémem dřevěné rámové konstrukce 

Návrh hájenky 

Dřevostavba rodinného domu 

Možnosti použití dřevěných příhradových vazníků se styčníkovými deskami 

Návrh dřevostavby roubeného domu 

Návrh roubené dřevostavby 

Návrh dřevostavby rodinného domu 

Návrh malého (vířivého) bubnu z vertikálních bloků a jeho výroba 

Vliv lepidla na vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva 

Možnosti využití odpadu aglomerovaných materiálů na plošné dílce 

 

Diplomové práce obhájené 2017: 

Návrh pasivního rodinného domu 

Návrh kavárny s obytným podkrovím 

Realizace roubené dřevostavby 

Návrh penzionu 

Půdní vestavba 

Návrh a realizace roubené dřevostavby pro konkrétního uživatele 

Návrh dřevostavby rodinného domu 

Dřevěná schodiště 

Návrh roubené dřevostavby 

Návrh a posouzení konstrukce dřevostavby rodinného domu 

Posouzení vlivu použitého dřeva na vlastnosti třískových desek 

Využití recyklovaného dřeva ve výrobě dřevotřískových desek 

Návrh skladby kompozitního materiálu s využitím akrylátového skla 

Hustotní profil a jeho vliv na vlastnosti třískových desek 

Využití modifikovaných částic ve výrobě OSB desek 

Analýza metod posouzení pevnosti lepených materiálů z masivního dřeva 

 

Bakalářské práce plán 2018: 

Návrh rodinného domu s nosnou skeletovou konstrukcí 

Návrh stavby pro krátkodobou rekreaci v lokalitě ŠLP Křtiny 

Návrh rodinného domu systémem dřevěné rámové konstrukce 



Kombinace dřevěné a zděné nosné konstrukce rodinného domu 

Posouzení vlivu podmínek skladováni loupané dýhy na její vlhkost v závodě ALFA Solnice 

Posouzení možnosti použití vybraných materiálů na bázi dřeva ve venkovním prostředí 

Návrh a realizace longboardové desky 

Návrh roubené dřevostavby rodinného domu 

Realizace roubené dřevostavby 

Rodinný dům systému NOVATOP 

Návrh dřevostavby rodinného domu 

Návrh	rodinného	domu	s	variantami	zastřešení	

Návrh	pasivního	rodinného	domu	

Rodinný	dům	s	tepelnou	izolací	ze	slámy	

	

Diplomové práce - plán 2018: 

Návrh nízkoenergetického rodinného domu 

Projekt pro realizaci dřevostavby rodinného domu 

Rodinný dům systému NOVATOP 

Návrh skladby kompozitního materiálu na bázi dřeva pro aplikaci do interiéru 

Vliv technických parametrů na kvalitu spoje dýhových sesazenek 

Dřevostavba rodinného domu 

Roubené stavby 

Projektová dokumentace rodinného domu 

Návrh výrobní haly 

Návrh budovy taneční školy 

Příprava stavby roubenky včetně rozpočtu 

Návrh roubené stavby 

Střešní konstrukce rodinného domu 

 

 

 

 

 

 

 

  


