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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Rodinný dům, Vrbno pod Pradědem 

Autor práce:  Michaela Kopecká 

Oponent práce: Ing. Petr Bíza 

Popis práce: 

Studentka Michaela Kopecká v předkládané bakalářské práci řeší projekt rodinného domu 

v obci Vrbno pod Pradědem. Práce obsahuje návrh dispozice objektu, osazení do terénu, 

vizualizaci, volbu vhodného konstrukčního systému, řešení stavební i konstrukční části, 

výpočty stavební fyziky a požárně bezpečnostní řešení. Dokumentace dodržuje členění dle 

vyhlášky 405/2017 Sb.  

 

Objekt má celkem tři podlaží a je zastřešen sedlovými střechami se sklonem 20°. Hlavním 

konstrukčním materiálem je zdivo z pálených keramických tvarovek, v případě podzemního 

podlaží je použito zdivo z prolévacích betonových tvarovek. Stropy tvoří předepjaté 

železobetonové panely. Krov je dřevěný klasické vaznicové soustavy. Krytina je z falcovaných 

plechových dílců.  

 

Studentka se v bakalářské práci úspěšně vypořádala s návrhem konstrukce, snaží se využívat 

osvědčených i inovativních postupů stejně jako i vlastních technických řešení. Drobné 

nedostatky, které nejsou nikterak závažné, by v praxi byly bez problémů řešitelné v průběhu 

výstavby. Celkový technický návrh hodnotím jako zdařilý.  

 

V části stavební fyzika a požárně bezpečnostní řešení studentka prokazuje znalosti a 

schopnosti hodnotit a navrhovat stavbu také z hlediska tepelné techniky, akustiky, denního 

osvětlení či požární bezpečnosti. Prokazuje tedy schopnost hodnotit stavbu komplexně a 

provést návrh po zohlednění všech podstatných faktorů, které jsou předpokladem pro 

navržení kvalitní, úsporné a trvanlivé stavby. 

 

Grafická úroveň práce je na vysokém stupni. Dokumentace je přehledně členěná, dodržuje 

platné normy pro zakreslování stavebních výkresů. Podrobnost jednotlivých řešení je 

dostatečná pro úspěšné provádění stavby. Celkové grafické vyznění působí uceleně a 

profesionálně. 
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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: 

 B. Souhrnná technická zpráva, písm. f) výčet a závěry provedených průzkumů… 

Uveďte, které druhy průzkumů by bylo vhodné provést, před návrhem Vašeho objektu, 

jaká data se z nich dozvíme a při návrhu kterých konstrukcí či prací bychom tato data 

uplatnili.  

 D.1.2.4 Výkres krovu 

Bylo uvažováno se ztužením konstrukce štítu prosklené terasy (202 Odpočinková 

místnost)? Pokud ne, doplňte, jakým způsobem by bylo vhodné konstrukci vyztužit 

proti působení např. extrémního příčného tlaku a sání větru nebo proti 

nerovnoměrnému zatížení konstrukce sněhem. 

 Detail D.1.2.7 Detail pozednice alt. 

Jakým prvkem by bylo vhodné opatřit vzduchovou mezeru mezi kontralatěmi proti 

vnikání ptáků a hmyzu? 

 Detail D.1.2.14 Detail vjezdu do garáže 

Jak je kotvena ukončovací lišta nopové folie? Je v tomto případě nutná? 

 Zateplení objektu grafitovým polystyrenem 

Vysvětlete, jak se mění vlastnosti grafitového polystyrenu v závislosti na počasí a jaká 

opatření je třeba učinit během jeho montáže a při jeho skladování. 

 Uložení železobetonových panelů 

Na jaký povrch je nutné dle podkladů výrobce ukládat stropní panely? Je toto dodrženo 

v projektu? 

Závěr: 

Studentka Michaela Kopecká v bakalářské práci úspěšně uplatnila znalosti a schopnosti 

nabyté studiem. Výsledkem je návrh rodinného domu ve stupni prováděcí dokumentace. 

Studentka splnila zadání bakalářské práce. Tuto práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A - výborně 

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


