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Autorka bakalářské práce: Hana Drcmánková 

Oponent bakalářské práce: Ing. Lukáš Žižka 

Oponentní posudek byl vypracován na bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům ve Veverské Bítýšce“, 

kterou vypracovala studentka Hana Drcmánková ve školním roce 2013/2014. Projekt bakalářské práce řeší 

zpracování projektové dokumentace na novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešen jako zděný, 

dvoupodlažní, částečně podsklepen.  

Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem vyrovnala dobře.  

Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavků na bakalářskou práci. 

Projekt obsahuje: 

Složka 1 – Dokladová Část 

Složka 2 – Přípravné a studijní práce 

Složka 3 – Situační výkresy 

Složka 4 – Architektonicko-stavební řešení 

Složka 5 – Textové zprávy a výpočty 

 

K jednotlivým částem bakalářské práce mám následující připomínky: 

Textová část: 

Dokumentace není zpracovaná dle vyhlášky 62/2013 ze den 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

V dokumentaci se liší únosnost základové spáry. 

Další přípomínky: 

V půdorysech je špatné zakreslení dveří. 

Detail uložení schodiště ve výkresu stropu má rozdílné výšky stupňů, proč? 

Jaký je typ komínu, že nemusí mít základ? 

Při návrhu stropu nebylo postupováno dle doporučení výrobce.  

 

Otázky obhajobě: 

1. Jaké by bylo správné provedení stropu, když používáte v celém projektu příčky Porotherm 11,5 AKU? 

2. Jak by se provádělo ukotvení parozábrany u pozednice? 

3. Jakým způsobem se provádí obložkové zárubně? 

4. Může požárně nebezpečný prostor zasahovat na jiný pozemek než pozemek investora? 

  

Závěrem lze konstatovat, že se bakalářka zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených nedostatků, dobře.  

 

Dále řada z výše uvedených připomínek není vzhledem k  zadání zásadního charakteru. Výše uvedené 

nedostatky pravděpodobně plynou z nedostatečné projekční praxe. 

Doporučuji tedy Bakalářskou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

V Brně dne 3. 6. 2014 ................................................... 

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

Lukáš
Obdélník

Lukáš
Tužka


