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Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Rodinný dům s květinářstvím

Autor práce: Slávka Pobucká

Oponent práce: Ing. Jan Bureš

Popis práce:

Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s květinářstvím. Stavba je umístěna

v obci Hutisko – Solanec, okres Vsetín. Objekt je samostatně stojící, dvoupodlažní a částečně podsklepený.

Dům je určený pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny. Půdorys domu je nepravidelného tvaru, který vychází z

tvaru pozemku. Zastřešení stavby je řešeno sedlovou střechou. Objekt je založen na základových pasech

z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz a betonových tvárnic

ztraceného  bednění.  Nosná  konstrukce  střechy  je  tvořena  vaznicovým  krovem  a  prefabrikovanými

dřevěnými vazníky. Dům je rozdělen na obytnou část a květinářství. 

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) Povrchová úprava vnitřních sloupů P10 - jejich požární odolnost je dostatečná?

2) Co značí kóta (200/850) u kuchyňské linky? Kde je umístěn tento obklad?

3) Jakou výšku značí výšková kóta +1,000 u nástupního schodu schodiště v místnosti 106? Jak je tohoto   
    převýšení dosaženo? Co značí?

4) Proč je podlaha garáže umístěna -0,030 vzhledem k okolním místnostem?

5) Proč je záklop spodní pásnice vazníku proveden dvěma vrstvami OSB desek a není jen jednou - stejně 
jako ve skladbě S17 a proč při dvojitém provedení neplní také funkci parotěsnou -skladba S15? Přihlédnuto 
k ekonomice tohoto řešení? Řešení pomoci P+D spoje a přelepení páskou?
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6) Celoplošný záklop na střešní konstrukci - funkce, vhodnost/cena realizace.

7) Řešení odtoku v garáži vzhledem k možnosti odtoku olejů a nebezpečných látek z automobilů.

8) Větrání místností bez okenních otvorů-hlavních prostorů koupelen a WC - např 105, 115.

9) Vhodnost umístění půdních schodů v garáži konkrétně nad konstrukcí pojezdu garážových vrat? Schůdky 
   nepůjde stáhnout při otevření vrat a jsou v místě motorové jednotky.

10) Absence hydroizolace pod pozednicí, jak je zabráněno přenosu vlhkosti do dřevěného prvku? detail D.

11) Jak je řešeno odvodnění základové spáry v místě sklepní konstrukce a zásypu kolem sklepního prostoru?

Závěr:

Vypracováním předložené práce studentka prokázala velmi dobré znalosti a přehled ve studovaném oboru.

Dispozičně-provozní  řešení  navrženého objektu splňuje  požadavky kladené na tento typ budovy.  Velice

pozitivně hodnotím grafické řešení a přehlednost práce.

Předkládanou práci doporučuji k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum: Podpis oponenta práce:  ………………………………
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