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Oponentní posudek byl vypracován na diplomovou práci s názvem „Bytový dům, Uničov“, 
kterou vypracovala diplomantka Bc. Eva Navarová ve školním roce 2012/2013. 
Projekt diplomové práce řeší zpracování projektové dokumentace bytového domu v lokalitě 
Uničov. Navrhovaný objekt je třípodlažní se sedlovou střechou. Konstrukčně je řešen jako 
dřevostavba. 
 
Z hlediska provozního a architektonického se s úkolem diplomantka vyrovnala velmi dobře. 
 
Diplomová práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni.  
 
Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkům na diplomovou práci. 
 
Projekt obsahuje: 
 
Složka A – Průvodní dokument 
Složka B – Přípravné a studijní práce 
Složka C – Diplomový projekt – Výkresová část, Textová část 
Specializace 
 
Téma seminární práce – Technologický postup montáže RD – hrubá stavba 
 
Diplomový projekt obsahuje fyzicky všechny nezbytné části prováděcího projektu včetně 
základních statických výpočtů, tepelně technického a požárně bezpečnostního posouzení. 
 
 
K jednotlivým výkresům bakalářské práce mám následující připomínky: 

 
Výkres číslo P2 – Půdorys základů: 

• Zdůvodněte návrh štěrkopískového podsypu; 
• Jakým způsobem bude chráněno drenážní potrubí proti znečištění 
• Vysvětlete skladbu podlahy na terénu – z jakého důvodu je H.I. uložena pod 

základovou deskou tl.150mm. 
 

Výkres číslo P3 – Půdorys 1NP: 
• Pozor na zakreslování dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 

stavební části; 
 
 
Výkres číslo P8 – Půdorys krovu: 

• Zdůvodněte navrženou osovou vzdálenost střešních vazníků (625mm) 
 



Závěrem lze konstatovat, že se diplomantka zhostila daného úkolu, s výjimkou uvedených 
nedostatků, velmi dobře. Především oceňuji rozsah práce a volbu netradičního, avšak stále 
modernějšího konstrukčního systému dřevostavby. 
Část z výše uvedených připomínek však není vzhledem k  zadání zásadního charakteru, ale 
pouze upozorňuje na některé nedostatky a nastiňuje místa, která by bylo vhodně řešit jinak, 
případně doplnit. 
Doporučuji tedy Diplomovou práci k obhajobě a celkově ji hodnotím: 
 
Klasifikační stupeň ECTS:   A/1    
 
 
V Brně dne   21.1.2013          

      Podpis 
 
 
Klasifikační stupnice: 
 
Klas. stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 
 
  


