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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Dřevostavba rodinného domu 

Autor práce: Vítek Mertl 

Oponent práce: Ing. Karel Struhala 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou. 

Budova je situována na rovinatém pozemku v Mostě (k. ú. Klíny II, parc. č. 8). Je navržena jako 

samostatně stojící, nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími, zastřešená sedlovou 

střechou. Nachází se v ní bytová jednotka se zázemím a provozovna – dílna na výrobu hraček. 

Textová část práce obsahuje průvodní a technickou zprávu. Dalšími součástmi práce jsou 

výkresová dokumentace (studie, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně-

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení), tepelně-technické posouzení a poster. 

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: 

Provozní a dispoziční řešení navrhované budovy obsahuje nedostatky, které projekt zbytečně 

komplikují a snižují uživatelský komfort. Pro ilustraci níže uvádím několik otázek a připomínek: 

 Pokud budou uživatelé bytu zároveň provozovatelé dílny, mohlo být navrženo vnitřní 

propojení s bytem, které by zvýšilo uživatelský komfort. 

 Popište provoz v dílně. Bude třeba nějaká stavební příprava pro používané vybavení? 

Kde budou skladovány materiály a hotové výrobky? 

 Zdůvodněte velké plochy komunikačních prostor. Například chodba (míst. č. 2.01) má 

plochu srovnatelnou s obytnými místnostmi ve 2.NP (21,78 m2vs. 17,67-22,46 m2). 
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 Vysvětlete „multisplit“ umístěny ve 2.NP vedle koupelny 2.05. Podle tech. zprávy 

v budově převládá přirozené větrání. Jaký je tedy účel tohoto systému? Popište přístup 

na místo z hlediska osazení a údržby systému. Kudy budou vedeny případné rozvody 

(ve výkresech nejsou zakresleny žádné prostupy)? 

Konstrukční a materiálové řešení obsahuje několik dílčích nedostatků, které by negativně 

ovlivnily její funkčnost a trvanlivost. Níže uvádím pro ilustraci několik komentářů a otázek: 

 Vysvětlete, jak budou v rámci založení na pěnoskle řešeny přípojky inženýrských sítí (v 

základech nejsou zakresleny). 

 Popište podrobněji navrženou drenáž pod základy. Proč není potrubí navrženo pod 

celým obvodem budovy? Kam bude odváděna zachycená voda? 

 Vysvětlete, jak je řešena parozábrana ve střešním plášti? 

 Vysvětlete, proč svislá HI končí (podle výkr. č. 204) pod úrovní upraveného terénu. 

 Tvar krovu je zbytečně komplikovaný. Dvě úrovně hřebene vyžadují podpůrné sloupky 

překážející v rámci dispozice, široká střešní okna vyžadují výměny, atd. 

 Je přípustné, aby obvodová stěna obytné budovy měla U=0,52 W∙m-2∙K-1? 

Po grafické a obsahové stránce je práce spíše podprůměrná. Textová část obsahuje větší 

množství chyb a nedostatků, které snižují její srozumitelnost. Výkresy obsahují dílčí nedostatky 

(mj. plně nerespektují platné zakreslovací normy). Popis a zakreslení některých konstrukcí a 

prvků jsou nedostatečné. Například: 

 Ve výkresech nejsou zakresleny některé prvky a konstrukce. Například vybavení 

kuchyně v 1.NP (výkr. č. 101) nebo tvar střechy ve 2.NP (výkr č. 102). 

 Úroveň přiložených výkresů „detailů“ (výkr. č. 203-207) je nízká. Nejsou v nich 

zakresleny, zakótovány a popsány všechny prvky, takže není jasná funkčnost 

navržených řešení. Vyskytují se rozpory mezi těmito výkresy a zbytkem práce – viz 

například „detail“ napojení předstěny (výkr. č. 207) a skladby v něm zakreslených 

konstrukcí. 

 Chybí posouzení akustiky a denního osvětlení. 

Závěr: 

Celková úroveň předložené práce je podprůměrná. Rozsah práce je relativně malý, přesto 

obsahuje větší množství chyb a nedodělků. Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  E / 3 

Datum:  30. května 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


