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Oponentní posudek je vypracován na bakalá�skou práci s názvem „D�m s podnikatelským 
zázemím“ v akademickém roce 2012/2013. Autorem bakalá�ské práce je Andrea Kolá�ová. 

Dle zadání je zpracována projektová dokumentace samostatn� stojícího jednogenera�ního 
rodinného domu s podnikatelským zázemím. Který je �áste�n� podsklepený, má dv� 
nadzemní podlaží, kde druhé nadzemní podlaží je �ešeno jako obytné podkroví. Bakalá�ská 
práce je rozd�lena do složek: 

Dokladová �ást 

Popisný soubor záv�re�né práce 

Textová �ást 

A –  Podklady 

 Architektonické studie 

 Rozvody TZB 

B – Podklady a studie 

 B1 – Výkresová �ást 

 B2 – Textová �ást 

C1 – Seminární práce 

 

Záv�re�ná práce svým obsahem p�esahuje zadání v požadovaném rozsahu. Grafická a 
technická úrove� záv�re�né práce je na velmi vysoké úrovni. 

 

Chyby a dopl�ující otázky: 

Obecn�: 

• Zakreslování dle �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� 
stavební �ásti. 

• Do výkresu krovu by bylo vhodné navrhnout výlez na st�echu. 

 

 Situace: 

• Pro zam��ení objektu je t�eba popsat vzdálenost od vyty�ovací p�ímky k roh�m 
objektu. Studentka zakótovala pouze stani�ení, ze kterého bude vynášena kolmice. 
Vzdálenost k roh�m objektu již zakótována není. 

 

Základy: 

• Popište technologický postup provád�ní spodní stavby a její napojení na �ást 
nepodsklepenou. Jakým zp�sobem provedete zp�tný spoj u HI a ochranu HI p�ed 
poškozením?   



• Jakým zp�sobem zajistíte propojení podkladního betonu nepodsklepené �ásti na 
stropní konstrukci nad suterénem, aby vám v této �ásti nepopraskala podlaha a HI? 

 

P�dorysy 

• Jakým zp�sobem bude odv�trána digesto�? 

• Ve studii v místnosti 206 ve výklenku máte umíst�nou postel. Je v tomto míst� 
dostate�ná výška? 

 

Svislý �ez A-A´ 

• Vysv�tlete, jakým zp�sobem zajistíte pr�b�h ŽB v�nce v míst� schodiš�ového 
prostoru.  

 

Svislý �ez B-B 

• Ve skladb� S7, S9, S10, S11 je použita tepelná izolace ISOVER EPS GREY 100. 
Nebylo by vhodn�jší v t�chto skladbách použít kro�ejovou izolaci? Jaký materiál je 
vhodné použít jako kro�ejovou izolaci? 

 

Tento projekt spl�uje svým obsahem a úrovní požadavky, které jsou na bakalá�skou práci 
kladeny a mohl by sloužit jako podklad pro zdárné provedení stavby.  Autor bakalá�ské práce 
prokázal p�ehled, odbornost, zodpov�dnost a vysokou úrove� nabytých v�domostí p�i 
vypracování své bakalá�ské práce. Hodnocená bakalá�ská práce je svým rozsahem, 
technickým provedením a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. Na základ� výše 
uvedených skute�ností, lze komisi doporu�it hodnocení této bakalá�ské práce klasifika�ním 
stupn�m A/1.  
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