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POSUDOK 

oponenta bakalárskej práce 
 

 

Študent: Barbora HULENKOVÁ  

 

Téma:  NOVOVSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

Šk. rok: 2012/2013 

 

Študentka Barbora Hulenková spracovala vysokoškolskú kvalifikačnú prácu na základe 

zadania bakalárskej práce pod názvom Novostavba rodinného domu. Predmetom predloženej 

práce je návrh a spracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu s dvoma bytovými 

jednotkami a samostatne stojacou dvojgarážou na pozemku v Holešově.  

 

Hodnotenie záverečnej  bakalárskej práce: 

 

 

Zadanie bakalárskej práce 

(B.P.) 

 

splnil 

 

čiastočne 

čiast.  

s výhradami 

nesplnil 

--    

 

Grafická úroveň B.P. 

veľmi dobrá dobrá vyhovujúca nevyhovujúca 

 --   

 

Písomná časť  B.P. 

veľmi dobre dobrá vyhovujúce nevyhovujúce 

 --   

 

Dispozičné riešenie B.P. 

veľmi dobre dobré vyhovujúce nevyhovujúce 

 --   

 

Navrhnutý konštrukčný systém B.P. 

optimálny vyhovujúci vyhov. 

s výhradami 

nevyhovujúci 

--    

 

Použité stavebné materiály 

optimálne vyhovujúce vyhov. 

s výhradami 

nevyhovujúce 

--    

 

Použité príslušné ČSN, vyhlášky, katalógy, 

prospekty firiem 

optimálne vyhovujúce vyhov. s 

výhradami 

nevyhovujúce 

 --   

 

 

Pripomienky: Textová časť  
- Na doskách chýba obsah s popisom jednotlivých zložiek práce. 

- Str. 13 V úvode menšie preklepy, napr. odskok prvého riadku a pod. 

- Obsah v prílohe A je zapísaný komplikovane, postačuje iba IDENTIFIKACE STAVBY. 

- Niektoré formátovanie nie je zvolené vhodne, veľkosť a tučné písmo. 

- Textové časti nie sú podpísané. 

- V celom dokumente chýbajú číselne odkazy na použitú literatúru. 

 



 

 
 

    

    

 

 

 

Pripomienky: Grafická časť 
- Výkresy nie sú podpísané. 

- Základ pod nosnou stenou vhodné napojiť kolmo na priľahlú základovú konštrukciu. 

- Rez A-A V02 chýba rozšírený výkop v analógii okrajovej časti. 

- V legendách miestností chýbajú úpravy povrchov stien, stropov a poznámky. 

- Dvere na vstupoch nemajú definované svetlú výšku a šírku krídla. 

- Legenda materiálov – nie je definovaná v niektorých položkách materiálová báza, chýbajú 

niektoré špecifikácie. 

- Chýba výpis prestupov, stavebných úprav, drážok, výklenkov ... a pod. 

- Drenáž je vhodné sústrediť od objektu, podklad v danom prípade navrhnúť v spáde. 

- Niektoré vrstvy v skladbách nie sú popísane z hľadiska materiálovej bázy ale iba komerčne, napr. 

vnútorné a vonkajšie omietky, tepelná izolácia, povlaková krytina ... a pod. 

- Detaily: niektoré napojenia a ukončenia hydroizolácií nie sú dostatočne preriešené.  

- Vo všetkých detailoch chýbajú legendy materiálov a výpisy jednotlivých prvkov. Nie je riešené 

kotvenie krokiev. 

- Šrafy materiálov v detailoch nie sú zakreslené s prihliadnutím na materiálovú podstatu napr. TI. 

 

Doplňujúce otázky: Textová časť 
1/ Str. 4 Abstrakt: Vysvetlite čo znamená „návrh projektové dokumentace“?  

2/ Čo by mal obsahovať úvod práce? Vysvetlite popis niektorých komerčných druhov použitých 

materiálov a systémov v tejto časti práce?  

3/ Vysvetlite očíslovanie strán v hlavnej textovej časti bakalárskej práce? 

4/ Podľa akej vyhlášky sa v súčasnosti spracováva dokumentácia stavieb a PENB? 

Doplňujúce otázky: Grafická časť 
1/ V akej úrovni je hladina podzemnej vody? Je základová škára vhodná z pohľadu zakladania, alebo 

by mohli byť navrhnuté iné riešenia?  

2/ Aký alternatívny materiál je možné použiť na oddelenie suchých a mokrých procesov podláh? 

3/ Akým spôsobom by sa technologicky realizovali tzv. obrátené nosníky v časti SP8? 

4/ Aký je vnútorný režim a vetranie vzduchovej vrstvy v streche? (1BJ, 2BJ) 

5/ Aké sú okrajové podmienky v garáži? Aké požiadavky boli uvažované na obalové konštrukcie? Bol 

posúdený teplotný faktor v skladbe strechy garáže? 

6/ Ako bude technologicky prevedený obklad z kameňa v mieste ETICS znázornený v pohľadoch? 

7/ Ako bude vedené ležaté potrubie kanalizácie v miestnosti 103? (V17) 

8/ Ako bude vedené ležaté potrubie kanalizácie v priečke medzi 207 a 208? (V18) 

9/ Akým spôsobom by ste detailne odlíšili zakreslenie fóliových hydroizolácií ako všeobecne? 

10/ Vysvetlite prečo nie sú drevené prvky oddelené od iných materiálov? (V22, V23, V25 ...) 

11/ Vysvetlite detail nadpražia z konštrukčného a  tepelnotechnického hľadiska? (V22) 

12/ Vysvetlite uchytenie väznice na zvislom murive? Spôsob kotvenia, umiestnenie, dilatácia, 

separácia? Navrhnite alternatívny spôsob riešenia? (V23) 

13/ Akým iným spôsobom je možné uchytávať obklad z tatranských profilov? (V24) 

14/ Aký iný spôsob kotvenia väznice by ste navrhli? (V27) 

15/ Vysvetlite spôsob kotvenia zábradlia do atiky? Aký iný spôsob riešenia by ste navrhli? (V28) 

16/ Na čom je uložený rám okna na parapete? (V30) 

17/ Vysvetlite spôsoby a funkcie navrhnutých drenáží? 

 

Na základe uvedených skutočností hodnotím bakalársku prácu:   C/2 
 

V Brne:  dňa 29.05.2013      Ing. Miroslav Čekon, PhD. 
 

Klasifikačná stupnica 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikácia 1 1,5 2 2,5 3 4 
 


