
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Jana Gryčová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Michaela Hlásková 

 Studentka Jana Gryčová zpracovala svou bakalářskou práci na téma Rodinný dům 
s tradiční výrobou korbačíků. Bakalářská práce obsahuje všechny předepsané náležitosti 
včetně seminární práce o zateplování budov. Výkresová dokumentace je zpracována na 
počítači. 
 
Technická zpráva: Všechny technické zprávy jsou přehledně zpracovány. 
Otázka: V části 4. o) (výplně otvorů) je navržen bezrámový vzhled zasklení, kdy je rám okna 
obložen izolací. Jakým způsobem je pak zabezpečeno spodní odvodnění okna? 
 
Výpis skladeb konstrukcí: 
Otázka ke skladbě A2: Popište ukotvení dřevěného pláště do obvodové zděné konstrukce. 
 
D.1 - Situace:   
Otázky:  Nebylo by možné řešit plynovou a vodovodní přípojku více ekonomicky  
  úspornou (vzhledem k délce napojení)? 
   
D.2 – Půdorys základů: Prostupy instalací základy by měly být okótovány. 
 
D.3 – Půdorys 1S: Není zakreslen způsob odvětrání místností v suterénu (např. S05, S10, 
S08). Instalační drážky I2  není okótována a zdá se příliš malá pro uložení stoupacího potrubí 
splaškové kanalizace a vodovodu. Není uvedena výška zábradlí na balkóně (jaké bude 
ukončení terasy?). 
Otázky:  Popište výrobnu korbačíků – jde o domácí výrobnu?  
 
D.4 – Půdorys 1NP: Otvory mezi obývacím pokojem a schodištěm by bylo vhodné opatřit 
dveřmi. Dveře do šatny 111 by bylo vhodné volit otvíravé, popř. změnit dispozici šatny. 
Dispoziční řešení koupelny není vhodné (průchodná šířka k toaletě).  
Otázky:  Popište uložení překladu P3 nad pouzdrovými dveřmi D8 vedoucích  
  z místnosti 105 (Kuchyň) do 106 (Obývací pokoj+Jídelna). 
 
D.5 – Půdorys 2NP: Ve schodišťovém prostoru by měl být zakreslen výlez na střechu. 
 
D.6 – D.8 – Tvary stropů: Ve výkrese není zakreslen prostup pro výlez do střešního 
prostoru. 
Otázka:  Popište způsob uložení ŽB desky D8 (nad 1NP), D6 (nad 2NP). 
 
D.9 – Dvouplášťová plochá střecha: Popis prvků půdorysů a řezů nesouhlasí. Sklopený řez 
by měl být okótován. Zakreslená vaznice bude zřejmě velmi zatěžována (proč je položená?)-
konstrukci krovu by bylo vhodné posoudit. Střecha by měla být řádně oplechovaná (závětrná 
lišta atd.).  
Otázky:  Jak jsou uloženy sloupky pod střešní vaznicí?  
  Jakým způsobem bude střecha odvětrávaná? 
 
 
 
 
 



D.10 – Jednoplášťová plochá střecha:  
Otázky: Jakým způsobem bude odvedena dešťová voda (ze vpustí)? 
  Jakou má funkci parotěsná izolace mezi deskami EPS a penetrace spádových 
  klínů z EPS?  
 
D.12 a D.13 – Pohledy: Není zakresleno oplechování a popis klempířských výrobků na 
střeše. V pohledech nejsou dořešené svody okapů. 
Otázky: V případě, že by RD obývaly děti, bylo by vhodné pozměnit návrh zábradlí, 
  jak? 
 
Tento projekt splňuje svým obsahem a úrovní požadavky, které jsou na bakalářskou práci 
kladeny. Přes veškeré výtky, z nichž mnohé jsou doporučujícího charakteru, věřím, že 
studentka Jana Gryčová práci úspěšně obhájí.  
Hodnocená bakalářská práce je svým rozsahem, technickým provedením a grafickým 
zpracováním na dobré úrovni. Předložená bakalářská práce splňuje požadavky zadání, a proto 
ji doporučuji k obhajobě. Na základě výše uvedených skutečností, lze komisi doporučit 
hodnocení této bakalářské práce klasifikačním stupněm C/2. 
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