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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům s ateliérem 

Autor práce: Lenka Drápelová 

Oponent práce: Ing. Václav Pilík 

Popis práce: 

Studentka ve své bakalářské práci navrhuje novostavbu samostatně stojícího, částečně 

podsklepeného rodinného domu s provozovnou (ateliérem uživatele domu) o dvou 

nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, v rozsahu projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Objekt je navržený ze stěnového konstrukčního systému, zastřešen je 

kombinací dvouplášťové šikmé sedlové a jednoplášťové ploché střechy. Obvodové konstrukce 

jsou navržené jako vícevrstvé, zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Dům je navržený 

jako budova s téměř nulovou spotřebou energie a v souladu s platnými předpisy. 

 

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) objasněte koncepci vytápění objektu. Proč je navržena pro tento typ objektu kombinace kotle 

na tuhá paliva a tepelného čerpadla. Dále pak uveďte, jakým způsobem lze odvětrat místnosti 

bez možnosti přirozeného větrání (např. 207) 

2) V půdorys 1NP (D.1.1.2) je řešené rohové okno (ozn. T14) se systémovým rovným překladem 

(ozn. P7). Navržené řešení, jak je zobrazené a popsané, není možné konstrukčně provést. 

Navrhněte správné řešení. 

3) - Návrh soustavy krovu není na uvažovaný rozpon a způsob namáhání vhodný. Na výkrese 

krovu (D.1.1.8) jednoduše popište statické chování prvků krovu a uveďte, jaké prvky by bylo 

vhodné doplnit pro optimalizaci řešení krovové soustavy. 
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4) - na výkrese svislého řezu (D.1.1.5) objasněte jakým způsobem bude řešené ukončení 

vodorovného podhledu 2NP a s tím související nedořešené ukončení tepelně-izolační a 

vzduchotěsné obálky budovy. 

5) - na výkrese detailu A (D.1.2.4) – uložení pozednice, není zjevně nosná konstrukce podhledu 

kotvena do pevného podkladu (krokev). Stejně tak dochází k výrazné perforaci parotěsnící folie 

kotevními prvky. Existuje nějaké systémové řešení sádrokartonových podhledů šikmé střechy? 

A uveďte způsob ukončení parotěsnicí folie na přiléhající svislé konstrukce. 

6) - na výkrese detailu B (D.1.2.5) – napojení podsklepené a nepodsklepené části, stručně 

popište návaznosti výstavby a aplikování hydroizolačního souvrství ve vodorovném a svislém 

směru. 

Závěr: 

Navržené řešení je funkční pro daný typ a využití objektu. Návrh obsahuje drobné konstrukční 

nedostatky, ale po doplňujících úpravách je proveditelné. Ekonomické hledisko výstavby by bylo 

možné optimalizovat. Studentka prokázala odpovídající znalosti zakreslování stavebních 

výkresů. Při své práci použila tradiční dostupné stavební materiály. Budova má členité tvarové 

řešení, a je architektonicky vhodně vyřešený její moderní vzhled. Návrh splňuje požadavky dané 

příslušným územním a regulačním plánem.  

Studentka předkládá svou závěrečnou práci v rozsahu stanoveném zadáním, ale bylo by 

vhodné práci doplnit o přesnější popisy a řešení odpovídající projektové dokumentaci, podle 

které by stavba měla být správně provedena. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

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


