
Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 
1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům s obchodem v Moravských Budějovicích  

Autor práce: Tomáš Klušák 
Oponent práce: Ing. František Vlach, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Práce je zpracována formálně i graficky 
na přijatelné úrovni.  

Hodnocení práce: 
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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: 

1. Je možné uložit konstrukci schodišťového ramene na  podkladní beton (viz výkres základů 02.01)? 
2. Ve výkresu základů není jednoznačně patrná vazba mezi základovými pasy a podkladním betonem 
(pravděpodobně nesoulad s řezem a sklopeným řezem), vysvětlete výřezem. Nejsou v plném rozsahu výkresu 
patrny obrysy nosných konstrukcí navazujícího podlaží.  
3. Výškový rozdíl mezi např. 2NP a 3NP je 3000 mm. Schodiště je chybně zakresleno se 17 stupni, popsáno 16 
stupni o výšce 172 mm. Lze takto navrženým schodištěm překonat uvedenou výšku? Ve výkresu stropu a řezu 
je uvedena výška 178 mm. 
4. Je dodržen výškový modul zdiva (viz řez D -  skladba S6 tl. cca 100 mm, světlá výška podlaží 2700 mm)? 
5. Je strop nad 1NP skládaný z prefabrikovaných dílců a odpovídá to zakreslení v řezu, kde stejná konstrukce 
ze ŽB? 
6. Jakou výhodu spatřujete v samostatně betonovaných ŽB překladech, pokud je stropní konstrukce ŽB 
monolitická s vetknutím (zalomením) sníženým až na úroveň překladu? 
7. Je možná materiálová kombinace anhydrtidu a kovu (viz vložená karisíť dle skladby), jaká je alternativa, 
pokud je nutné tuto směs vyztužit? 
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8. Bude parozábrana lehkého typu instalovaná bezprostředně za sádrokartonový podhled plnit svoji 
parotěsnou a vzduchotěsnou funkci?                                                                                                   
 

Závěr: 

Práce je zpracována s jistým výskytem konstrukčních chyb a formálními nedostatky především v oblasti 
zakreslování stavebních konstrukcí. Práci přesto doporučuji k obhajobě. 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 29. 5. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


