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Název práce: Rodinný d m z panel  TM 
 
Autor práce: Kainráthová Adéla 
Oponent práce: Ing. et Ing. Jakub Dohnal 
 
Popis práce:  
Hodnocení bakalá ské práce pro novostavbu RD v mírn  svažitém terénu. Jedná se o 
podsklepený d m se dv ma nadzemními podlažími. 
 
Hodnocení práce studenta: 

     
1. Odborná úrove  práce     

2. Vhodnost použitých metod a postup      

3. Využití odborné literatury a práce s ní     

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce     

5. Spln ní požadavk  zadání práce     
 

ipomínky a dotazy k práci: 
V koordina ní situaci chybí vrstevnice, rozhledový trojúhelník. Výkres 1S - není uveden spád 
žlabu, ani uvedeno napojení na odpadní potrubí. V traní garáže jen z elní strany nesta í. V 
místnosti 1S05 šachty 1, 2 a 5 bych doporu il n jakým zp sobem chránit. Garážovým vrat m 
chybí zakresleny prostor otevíraní. Ve výkresech je n kolik chyb typu chyb jící výtokové baterie 
nap .: 105, 203. V ezech chybí nazna ení spádu st echy i atiky. Výkres stropu je zakreslen i s TI, 
která se v tomto výkresu nekresli. V detailu atiky nejsou poplastované plechy, které slouží k 
uchyceni mPVC - folie není dostate né kotvena. OSB deska je pot eba chránit i z elní strany 
došlo by k bobtnaní teto desky. 
 
1) Jak budete ešit rozpušt nou vodu z aut v zimním období? 
2) Jak je velká RN a dle eho byl její rozm r stanoven? 
3) Pro  mate jednu st echu z asfaltového pasu a druhou z m eného PVC? 
4) Jak je kotven Purenit a okno v detail terasy? 
5) Jak je ukon ena st echa nad 1NP v miste st ešního žlabu a je Ti dostate ná viz rez A-A? 
6) Jak Budou do ešeny do ezy XPS perimetru v suterénu 
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Záv r: 
Bakalá skou práci s drobnými nedostatky, které jsou zp sobeny malou praxi v navrhování a 
nepozorností hodnotím: 
 

Klasifika ní stupe  podle ECTS: A/1 
 

 
 
Datum: 3.6.2017 Podpis oponenta práce ….……………………….. 


