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Název práce: Rodinný dům s advokátní kanceláří 
 
Autor práce: Prosnanová Dominika  
Oponent práce: Ing. Patricie Julinová 
 
Popis práce:  

Tématem závěrečné práce byl návrh novostavby rodinného domu s advokátní kanceláří v 
Hlohovci. Jedná se o dva samostatně stojící objekty. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený. 
Advokátní kancelář je navržena jako jednopodlažní objekt s bezbariérovým řešením. Nosný 
systém je řešen z vápenopískových tvárnic. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. 
Zastřešení plochou střechou na obou objektech.  

Rozsahem i formálními náležitostmi je práce v souladu se zadáním. 
 
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: 

- Jak je řešen odvod dešťových vod na pozemku? V jakých rozestupech jsou navrženy 
přípojky k objektu? Rozhledové trojúhelníky? 

- Jaký je druh propustné zeminy v místě objektu?  
- Jaký význam má prostor 110? Bylo by vhodné objekty propojit z hlediska provozu 

advokátní kanceláře? 
- Popište otopnou soustavu v RD, včetně uvažovaných koncových těles a ohřev TUV. 
- V řezu není naznačeno zábradlí na balkónu, je řešeno? 
- Upřesněte provedení HI u detailu atiky.  
- Je vhodné použít anhydrit v prostorách koupelen? Opatření? 
- Jak je řešeno odvětrání digestoře? 
- Jak jsou uvažovány a řešeny prostupy pro ležatou kanalizaci v celém objektu? Znázorněte 

návrh kanalizace v objektu.  
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Závěr: 

V bakalářské práci studentky jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního 
charakteru. Ostatní nedostatky práce jsou spíše nepřesnosti v textovém či grafickém projevu. 
Drobné chyby jsou také v zakreslování dle ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení 
výkresů stavební části. Výkresy, jejich řazení jsou přehledné a se srozumitelným popisem. 

Závěrem lze říci, že studentka zpracovala bakalářský projekt v rozsahu požadavků 
kladených na bakalářské práce, a to na velmi dobré úrovni. 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 

 

 
Datum: 5.6.2018 Podpis oponenta práce …




