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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Residential building 

Autor práce: Andreas Petrou 

Oponent práce: Ing.Ludvík Sláma 

Popis práce: 

Bakalářská práce byla provedena v průměrném rozsahu a kvalitě. Doporučuji zkušební komisi, 

aby se věnovala následujícím částem práce. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ x ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ x ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ x ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1/ Ve výkrese situace a STZ návrhu přípojky plynu bez HUP , výškovému osazení stavby +-0,00 

= 294,00 m.n.m., přičemž v Babicích nad Svitavou v okolí parc.č. 983/101 jsou výšky na úrovni 

490,00 m.n.m. , kótám vrstevnic, legendě neodpovídající zakreslení, návrhu odstavných stání a 

úpravě terénu v okolí stavby. 

2/ Zakreslení uložení deskového monolitické schodiště v půdorysech . 

3/ Návrhu velikosti m.č. 103 – toilet - v porovnání s velikostí např. haly. 

4/ Účelu návrhu a zakreslení základu pod schodištěm – viz řez D.1.1.04. 

5/ Vhodnosti návrhů monolitických železobetonových nadpraží nad dveřními otvory při 

současném použití stropů z panelů Ytong z hlediska pracnosti. 

6/ Úpravám přesahů pultové střechy v řezech, pohledech a detailu D.1.1.12. Značení hmot 

v tomto detailu , uchycení zateplení fasády vedle pozednice  a způsobu uchycení oplechování 

čela přesahu střechy. 

7/  Způsobu zakreslení řezu A--Á v půdorsu 2.NP . 

8/  Povrchovým úpravám stěn koupelen uvedeným v legendách. 

9/  Velikosti zakreslení posuvných dveří v řezu B-´B umístěných mezi obývacím pokojem a 

halou.  
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10/ Úplnosti výkresů pohledů , také z hlediska použití materiálů, barevnosti fasád, atd. 

11/ Prvku M1 umístěném v pohledech a kótě + 6,96 m na tomto prvku, zakreslení prvků, které 

nesou krokve umístěné před lícem fasády. 

12/ Návrhu umístění střední podpory krokví – viz řez A-Á z hlediska statického. 

13/ Označení detailů C a D v porovnání s výkresy řezů a detailů. 

14/ Zakótování a značení prvků v jednotlivých detailech, formátu výkresů detailů. 

15/ Chybnému číslování a měřítkům předložených výkresů. 

16/  Vizualizaci, která neodpovídá dalším částem projektu, například tvaru střechy.  

17/  Konkretnímu účelu použití geologické mapy v projektu. 

  

 

Závěr: 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 

Datum: 2. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation of the opponent review – see the following pages 

Translated by Jitka Mohelnikova 
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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Review of the bachelor project opponent 

Title: Residential Building 

Author:  Andreas Petrou 

Opponent: Ing. Ludvík Sláma 

Description: 

The bachelor project is completed in an average scope and quality.  The opponent recommends 

to the examination committee to pay attention to the following parts of the project specified in 

the comments. 

 Review: 
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1. Technical level of the project ☐ ☐ x ☐ 

2. Used methods and procedures ☐ ☐ x ☐ 

3. References for study documents ☐ x ☐ ☐ 

4. Formal, graphical and stylistic level ☐ ☐ x ☐ 

5. Fulfilment of the project assignment ☐ ☐ x ☐ 

The review comments: 

1/ Situation and layout of building services – gas supply connection without the main valve,  

- altitude level of the building settlement +-0,00 = 294,00 meters above see level, while in locality 

of Babice nad Svitavou in the surroundings of land plot no. 983/101 altitudes are on level 490,00 

meters above see level, - description of contour lines, - depictions are not adequate to the 

legend, - design of side parking places and terrain formation round the building. 

2/ The way of drawing of the location of monolithic slab staircases in plans. 

3/ Design of the area of room 103 – toilet in comparison with floor area of the hall. 

4/ Design and drawing of the foundation under the staircase – see Section D.1.1.04. 

5/ Suitability of the design of monolithic reinforced lintels over door openings in the system of 

floor panels Ytong (suitability from the labour intensity point of view). 

6/ Finishing of the flat roof overlapping in sections, elevations and in detail D.1.1.12. Depiction 

of materials in this detail, fixing of the thermal insulation of the façade next to the wall plate 

and fixing of flashing on the front part of the flat roof overlap. 

7/  Depiction of the position of the Section A--Á in plan of the 2nd floor. 
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8/  Surface finishing of bathroom walls, specified in legends. 

9/  Dimensions and drawing of the sliding door in Section B-´B positioned between the living 

room and hall.  

10/ Completeness of elevation drawings, also specification of used materials, façade colours 

etc. 

11/ Component M1 specified in elevations and vertical level + 6,96 m on this component, 

drawings of components, which are loaded by rafters located outside of the facade. 

12/ Design of the location of the central support of rafters – see Section A-Á from static stability 

point of view. 

13/ Specification of details C and D in comparison with drawings of sections and details. 

14/ Dimensioning and specification of components in individual details, drawing formats of 

details. 

15/ Incorrect numbering and scales of the project drawings. 

16/  Visual simulation, which is not in compliance with other parts of the project, for example 

shape of the roof.  

17/  Specific purpose of the use of the geological map in the project. 

  

 

Conclusion: 

Classification degree in accordance with the ECTS: E / 3 

Date: 2. 6. 2019 Signature: ……………………………………………… 


