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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům s projekční kanceláří 

Autor práce:  Katarína Porubská 

Oponent práce: Ing. et Ing. Eva Drábková 

Popis práce: 

Studentka zpracovávala bakalářskou práci na téma "Rodinný dům s projekční kanceláří" v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen se třemi nadzemními a jedním podzemním 

podlažím. Konstrukční systém je stěnový zděný. Stropní konstrukce jsou navrženy polomontované 
ze systému nosníků a vložek. Zastřešení je navrženo sedlovou střechou. Předložená dokumentace 
splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

 

Hodnocení práce: 
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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: 

Keramický obklad se v místě oken nekreslí. 

Ve výkrese 1.NP, v rozích objektu chybí zakreslení kót PT a ÚT. 

Ve výkresu 3.NP jsou chybně zakreslena střešní okna. 

Ve výkrese řezu nejsou v legendě hmot obsaženy všechny zakreslené stavební materiály. 

Ve výkresech stropů, se v místech sklopených řezů, nosné konstrukce nepřerušují. 

V detailech jsou nevhodně graficky znázorněny popisky – odkazy pomocí čísel působí nepřehledně. 

DET. C neodpovídá popsané skladbě konstrukce. 
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Dotazy: 

Uveďte, jaké jsou požadavky na venkovní schodiště? 

Uveďte, jak bude od objektu odváděna dešťová voda? 

Je nutné provádět nad zádveřím stropní konstrukci a ještě krov? Nestačil by zde pouze krov 

v rovným podhledem? 

Objasněte, proč má podlaha na terénu tloušťku 250 mm? Stačilo by méně? 

Jsou výkopy ve výkrese řezu navrženy správně? Uveďte způsoby zajištění výkopu. 

Je cementový potěr tl. 30 mm dostačující pro roznášecí vrstvu podlahy? Nebylo by zde lepší zvolit 

jako materiál pro roznášecí vrstvu desky CETRIS, stejně jako je tomu ve skladbě P4? 

Vysvětlete, co znamená výškový modul? 

Uveďte, jakou návrhovou teplotu uvažujete v garáži? 

Uveďte, jak je odvodněna pojistná hydroizolace v DET. B? 

Popište způsob provedení paropropustné fólie ve střešní konstrukci. 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen poměrně 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. Jako součást bakalářské práce studentka zpracovala seminární práci na 
téma "Diagnostika zábradlí". Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 30.5.2018 Podpis oponenta práce………………………………… 


