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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Dřevostavba RD z CLT panelů 

Autor práce: Zuzana Šnajdárková 
Oponent práce: Ing. Jan Vystrčil 

Popis práce: 

Předmětem zpracování bakalářské práce je novostavba částečně podsklepeného rodinného 
domu o dvou nadzemních a jednom suterénním podlaží. Budova je řešena jako masivní 
dřevostavba. Základové konstrukce stavby jsou navrženy jako základové pasy z prostého 
betonu s podkladní betonovou deskou. Svislé konstrukce suterénu jsou řešeny z tvarovek 
ztraceného bednění vyplněné betonem. Stropní konstrukce je řešena jako trámečková 
železobetonová vylehčena betonovými tvarovkami. Svislé i vodorovné konstrukce nadzemní 
části objektu jsou navrženy z masivních dřevěných panelů CLT. Střecha objektu je řešena jako 
sedlová. Nosnou konstrukci střechy tvoří hambálkový krov. Střecha garáže, přiléhající k objektu, 
je řešena jako plochá jednoplášťová střecha s vegetačním souvrstvím. 

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: 

• Ve výkresu C.1.1.2 KOORDINAČNÍ SITUACE nejsou uvedeny ochranná pásma 
jednotlivých vedení inženýrských sítí. Uveďte velikosti ochranných pásem pro jednotlivé 
druhy inženýrských sítí. Uveďte minimální vzdálenosti nově navržených inženýrských sítí 
při jejich souběhu. 

• V témže výkrese využíváte pro polohové umístění objektu na pozemku vytyčovací 
přímku. Uveďte jinou, v dnešní době častěji využívanou, možnost polohového určení 
objektu na pozemku. Jaký se v České republice využívá souřadnicový polohový systém?  

• Ve výkresu D.1.2.1 ZÁKLADY zdůvodněte návrh štěrkopískové vrstvy pod podkladní 
betonovou deskou nepodsklepené části objektu. 



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

2 / 2 

• Ve výkresech půdorysů nadzemních podlaží uvádíte ve skladbách obvodových stěn 
vrstvu: „výztužná vrstva omítky – sklovláknitá perlinková tkanina“. Opravdu bude tento 
materiál použitý jako samostatná vrstva? Popište postup provádění vyrovnávací vrstvy 
z cementového tmelu vyztužené sklovláknitou tkaninou používané v kontaktních 
zateplovacích systémech ETICS. 

• Musí mít hydroizolační vrstva pod souvrstvím vegetační střechy vybranou speciální 
vlastnost? Pokud ano, která to je? 

• V souvrství extenzivní zelené střechy uvádíte součinitel tepelné vodivosti ! 
hydroakumulační vrstvy tvořené hydrofilní minerální vlnou. Je tento parametr 
rozhodující pro danou vrstvu? Jak se obecně bude měnit tepelná vodivost této vrstvy při 
různém nasycení vodou? 

Závěr: 

Studentka prokázala velmi dobré znalosti v problematice návrhu pozemních staveb. Odborná 
úroveň i grafické zpracování jednotlivých částí bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. 
Zpracované výkresy jsou velmi dobře čitelné, jasné a jednoznačné. I přes velmi dobrou úroveň 
zpracování se však studentka dopustila drobných nejasností a nepřesností, které však nesnižují 
celkovou kvalitu práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


