
POSUDEK OPOITENTA BAKALARSKE PRACE

Autor bakalářské práce: Radka Špaková

oponent bakalářské práce: Ing. Sylvia Svobodová

Nazev bakalářské práce: Rodinný dům s autoservisem

Akademický rok: 20l2Dal3

Studentka řešila ve své bakaltířské práci projekt rodinného domu s autoservisem. Jedná se

o dva samostatně stojící objekty, propojené kryrým pruchodem do zabraďy.

Je-li území plánované výstavby určeno pro bydlení - klidová zóna, neměl by se na tomto
místě nawhovat autoservis. Po stránce provozně dispoziční je navržený objekt funkční. Stojí
za úvahu drobné úpravy pro komfortnější uŽívaní stavby:

o Proč volit l"ýšku parapetu v kuchyni a koupelně náležejicí autoservisu n\a l2800 mm?

o Je v dílně vhodná dlďba jako nášlapná vrstva?

o Má koupelna 206 vhodnou polohu? Má předsíň 205 nějaký ýznarfl

Z hlediska zakresloviíní, je projektová dokumentace převáŽně v souladu s nolmou ČsN ot
3420. Některé nedostatky' které se objevily ve qýkresech:

o ziákladů: není vyznačeno rozhraní výškoých změn, sklopené řezy nekorespondují s řezy

o lNP: nejasnosti ve ýškovém řešení dlažděni před vstupy ze severní strany, před dveřmi
je qišková kóta 0,000, kdeŽto na rozích budovy -0,150

o chybné zakreslení schodiště v RD + chybné číslování venkovních schodišť

o nedořešené spádoviání střechy nad autoservisem

' o u někÍerých detailů chybné hodnoty nebo chybí úplně

. skladba S15: nekoresponduje s qýkresovou dokumentací

Z hlediska konstrtrkčního řešení se v projektu vyskytly některé nesrovnalost. Doporučuji,
aby se komise podrobněji zabývalanásledujícími tématy:

Objasněte, jakým způsobem zabezpečíte minimátní hloubku založeni objektu autoservisu
z jižní strany. Hloubka zrákladu zde činí pouhých 11 cm!

Vtechnické zprávěje uvedeno, že ttačtísti rnovně lNP jsou pouŽity betonové tvárnice,
v půdoryse to však není nikde zakresleno. Jak proviížete zdivo z betonoých tviímic
s cihelným zdivem?



Jakým způsobem planujete odvodnit ŽIabv autoservisu?

Dle technické zprávy jsou oba objekty oddilatované. Popište, jalqým způsobem pracuje
spoj mezi autoservisem avegetačni střechou _ detail2

V projektu není zmínka o způsobu výápění.

Skladba S14: Je nawŽená skladba podlahy v autoservisu dostatečně únosná pro zatižerrí
auý? obdobně v garáŽi.

V dílně je též plrínováno umístění elekhomechanického sloupového zsrediku. Jakou
stavební přípravu toto zaŤízeni vyžaduje?

Z jakého důvodu posuzujete skladbu podlah v 2NP na teplotní rozďíI do 10 "C včetně?

Proč jste použila v detailu l - detail vsfupních dveff' okenní profil? Jaký zde bude rozdíl?

Průvodní i souhrnnrí techntcká zptáva mají veškeré pořebné náležitosti. Studentka

vypracovala také požénru zprávu, tepelně technické posouzení vybraných skladeb a
energetický štítek obtálky budovy. Jsou přiloženy ťypisy prvků a skladeb. Dále byla
zhotovena vínnlizace obj ektu.

Studentka splnila r-adání bakalrířské práce v požadovaném rozsahu dle zadání. Dle svých
moárostí si zvolila příliš sloáfý objekt, zčehož plynou některé technické nedostatky.

Prokéuala' že se přiměřeně orientuje v dané problematice. Zjejí práce je patrná jistrí

roztržitost a nedotaženost, nejspíš z časové tísně.
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