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pro BSP SI, GK, ME 

 

 
 

Název práce: Rodinný dům - Jinačovice 

Autor práce:  Luboš Dvořáček 

Oponent práce: Ing. Jan Osička 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

samostatně stojícího RD ve svahu v obci Jinačovice. RD je třípodlažní, zdivo objektu je 

jednovrstvé zděné z keramických bloků a je zastřešena plochou střechou. 

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: 

Koordinační situace C.3: 

-není vhodnější zvolit vytýčení v souřadnicích S-JTSK? 

-jak byste řešil nakládání s dešťovou vodou s ohledem na svažitost terénu, pokud by Vám 

správce sítě neumožnil odvést vodu do kanalizace?  

 

Půdorysy 1.NP: 

-jaká je doporučená výška jednoho stupně u schodiště? Jaká je minimální šířka mezipodesty? 

Uveďte vzorce pro výpočet schodiště, stanovení podchodné a průchodné výšky včetně jejich 

minimálních hodnot dle ČSN 73 4130. 

 

Detaiy: 

-celkově by to chtělo lepší popis detailů a použitých materiálů včetně důkladného 

prokótování-konkrétně např. délka kotvení u ploché střechy, celková délka kotvy, popis izolace 

kolem tvarovky, doplnění tabulky materiálů do všech detailů apod. 
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Detail D3-základ: 

-popište způsob provedení hydroizolací s ohledem na postup výstavby. Z výkresu není patrné, 

kudy vede geotextilie, jestli bude někde ukončena atd. Upřesněte. 

 

Základy: 

-s jakou zeminou počítáte (Rdt=0,3 MPa)? Není patrná ani z výpočtu základů, ani z výkresu 

základů či detailu základu. Dále není uvedeno hutnění nasypané zeminy, po jakých vrstvách 

atd. Dokumentace pro provedení stavby by veškeré tyto údaje měla obsahovat. 

-v popisu práce uvádíte, že jsou použité pasy z ŽB. Na výkresech základů máte zase desku z 

ŽB. A v detailu základů zase podkladní beton a pasy z prostého betonu. Co je tedy správně? 

 

Skladby konstrukcí: 

-skladba střechy S1-spádové klíny nesedí s výkresem řezu B-B, kde je beton ve spádu 

 

PBŘ: 

-PNP zasahuje na sousední pozemek. Uveďte možnosti opatření, pokud vy Vám soused tento 

přesah nepovolil. 

Závěr: 

 Bakalářská práce je dobře zpracovaná, na výkresech se vyskytují drobné překlepy a 

někde nesoulad výkresů s textovou částí, chyby byly zřejmě způsobeny postupnými změnami 

od studie po prováděcí projekt. Na výkresech detailů by to chtělo bohatší popis včetně 

prokótování. 

 Výše zmíněné připomínky nejsou zásadního charakteru. Tato práce svým rozsahem a 

formou zpracování odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Dá se 

předpokládat, dalším studiem a následnou praxí budou tyto nedostatky odstraněny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum:  24. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


