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Název práce: Rodinný dům s projekční kanceláří 

 

Autor práce: Ludmila Šimkovičová 

Oponent práce: Ing. Eva Drábková 

 

Popis práce:  

Studentka zpracovávala bakalářskou práci na téma "Rodinný dům s projekční kanceláří" v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu řadového rodinného domu, který je 

navržen s dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. Zastřešení je navrženo 

sedlovou střechou. Předložená dokumentace splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

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: 

 

Připomínky: 

 

Šrafa suterénního zdiva není jednotná pro výkres základů, půdorys a řezy. 

 

Pro ocelové zárubně (viz PŮDORYS 1PP) v příčce tl. 150 mm by bylo vhodné navrhnout překlady 

nad otvory, a to především proto, že zakreslená ocelová zárubeň je užší než příčka. 

 

V místnosti 003 (DÍLNA) není navržen obklad za umyvadlem. 

 

V půdoryse 1NP nejsou na některých vnějších kótách uvedeny tloušťky nosných konstrukcí. 

 

U podlahových konstrukcí se v několika skladbách objevuje tloušťka betonové výztužné mazaniny 

pouze 30 nebo 40 mm, min. tloušťka betonové mazaniny je však 50 mm. 
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Ve výkresech sestavy stropních dílců nad 1NP není zakreslena obvodová stěna mezi závětřím 

a předsíněmi. V tomto místě tedy chybí ztužující věnec, který by se objevil i ve výkrese ŘEZ A-A´. 

 

Dotazy: 

 

Objasněte, proč nevsakujete dešťovou vodu na vlastním pozemku? 

 

Vysvětlete, jak bude realizováno kotvení pozednice (viz DETAIL A)? 

 

Objasněte, jak se správně provádí usazení okenního rámu v návaznosti na tepelnou izolaci 

obvodové stěny, aby byl přerušen tepelný most, konkrétně v místě pultového vikýře? 

 

Objasněte, proč máte v konstrukci krovu nerovnoměrně rozmístěné sloupky? Je vzdálenost mezi 

nimi vyhovující? 

 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen velmi dobře. Po grafické stránce 

je dokumentace přehledná. U všech předložených výkresů jsou dodrženy zásady zakreslování 

stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní pochybení. 

Celkově studentka prokázala velmi dobré znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru na úrovni 

bakalářského stupně studia. Součástí dokumentace je i vizualizace objektu. Práci doporučuji 

k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

 

 

 

Datum: 31.5.2017 Podpis oponenta práce ….……………………….. 


