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POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Nikola Horňáková 

Oponent bakalářské práce: Ing. Tomáš Kalivoda 

Název bakalářské práce: Novostavba rodinného domu 

 

Bakalářská práce zpracovává ucelený prováděcí projekt samostatně stojící novostavby 
rodinného domu. Součástí zadání bylo též vypracování architektonická studie a vyřešení 
dispozičního uspořádání. 

 

K předložené práci mám následující připomínky: 

 

Situace: 

- Objasněte způsob vyspádování zpevněných ploch.  

- Doplňte popis jednotlivých přípojek inženýrských sítí.  

 

Půdorys 1NP: 

- Objasněte způsob zakreslování zařizovacích předmětů včetně baterií podle ČSN.  

- Objasněte způsob osazení truhlářského prvku T19 do zdiva z keramických tvárnic 
včetně technologického postupu při vytváření drážky.  

- Objasněte výškový rozdíl mezi podlahou v místnosti č. 109 a truhlářským prvkem T13.  

- Objasněte způsob vytápění objektu včetně způsobu odvodu spalin.  

- Definujte způsob přívodu a odvodu vzduchu do místnosti č. 106 Garáž. 

 

Půdorys 2NP: 

- Objasněte detail přechodu mezi místností č. 205 a prostorem č. 200, včetně výškových 
návazností. 

 

Řez A-A: 

- Načrtněte schematicky polohu kari sítě v podkladním betonu pod příčkou.  
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Pohled 4: 

- Objasněte detail kruhového chrliče, označení L na výkrese, v návaznosti na přilehlé 
konstrukce. 

 

Detail A – Práh dveří na terasu nad interiérem: 

- Objasněte důvod volby pochozí keramické dražby v tloušťce pouze 8,5 mm.  

 

Detail B – Základu a soklu: 

- Objasněte důvod tepelné izolace u vnitřního líce zdiva v patě cihlové stěny. 

 

Detail F – Osazení oken – parapet: 

- Definujte minimální spád oplechování parapetu. 

 

Detail G – Osazení oken – nadpraží: 

- Objasněte detail kotvení konstrukce předokenní žaluzie ke zdivu. 

 

Výpis zámečnických výrobků: 

- Objasněte polohu ocelového žebříku označeného ve specifikaci K02 včetně způsobu 
kotvení k přilehlým konstrukcím i parametrům, které musí splňovat vzhledem k platným ČSN 
a předpisům BOZP. 

Předložená práce svým rozsahem a úrovní zpracování odpovídá požadavkům, které 
jsou na bakalářské práce kladeny. Grafická část je navíc rozšířena o zpracování vybraných 
konstrukčních detailů. Autorka prací prokázala velmi dobré znalosti v oboru pozemního 
stavitelství. 

Řada chyb je spíše formálního charakteru nebo je způsobená nedostatkem znalostí či 
malými zkušenostmi v odborných předmětech, kterými se studenti zabývají v dalším stupni 
vzdělání. 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 2. 6. 2013 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


