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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU 

Autor práce: Lukáš Výtisk 
Oponent práce: Ing. Jan Vystrčil 

Popis práce: 

Předmětem zpracování bakalářské práce je objekt rodinného domu s provozovnou. Jedná se o 
částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními a jedním suterénním podlažím. Budova se 
nachází na svažitém pozemku, je navržena tak, aby respektovala stávající terén a přilehlé okolí 
stavby. Budova je založena na základových pasech z prostého betonu, doplněných o podkladní 
betonovou desku. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek zděných na 
polyuretanovou lepicí pěnu. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové trámečkové 
konstrukce s keramickými vložkami MIAKO. Střešní konstrukce jsou navrženy jako pultové a 
ploché jednoplášťové střechy. 

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: 

• Jakým způsobem je zajištěno polohové určení budovy na pozemku? 
• Ve výkresu C.3 – KOORDINAČNÍ_VÝKRES nejsou zakreslena a okótována ochranná 

pásma jednotlivých vedení inženýrských sítí, uveďte velikosti ochranných pásem pro 
jednotlivé typy vedení. Dále uveďte minimální vzdálenosti vedení jednotlivých 
inženýrských sítí při jejich souběhu. 

• Ve výkresu D.1.2.17. ZÁKLADOVÉ_KONSTRUKCE zdůvodněte návrh podsypu z drceného 
kameniva umístěného pod podkladní betonovou deskou. 

• Ve výkresu D.1.2.15. PULTOVÁ STŘECHA Z KVH objasněte způsob stabilizace a kotvení 
jednotlivých krokví. 
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• Jakými prvky bude ve skladbě S8 vytvořena vzduchová mezera 30 mm? Dále je v této 
skladbě popsaná pojistná hydroizolace z vyztužené fólie PVC. Je tento materiál pro tuto 
skladbu a umístění v ní vhodný? Dále v této skladbě uvádíte jako hydroizolační vrstvu 
Plechovou šindelovou krytinu v tabulích bez bližšího popisu její stabilizace. Uveďte 
konkrétní výrobek, který jste pro tuto vrstvu uvažoval a popište způsob jejího 
zabudování. Proveďte alternativní návrh skladby S8 v provedení klasické dvouplášťové 
pultové střechy s vhodně zvolenou střešní krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou. 

Závěr: 

Student v bakalářské práci projevil dobrou orientaci v problematice navrhování pozemních 
staveb. I přes dobrou kvalitu zpracování se však dopustil některých chyb a omylů, které však 
zásadně nezhoršují celkovou kvalitu díla. Naopak tyto nedostatky dávají zpracovateli prostor 
pro další vzdělávání a osobní rozvoj v problematice navrhování pozemních staveb. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

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


