
POSUDEK OPONENTA BAKALÁRSKÉPRÁCE

Autor bakalárské práce: Veronika Slánská

Název bakalárské práce: Rodinný dum s provozovnou

Akademický rok: 2013/2014

Oponent bakalárské práce: Ing. et Ing. Jirí Plachetský

Projekt bakalárské práce reší zpracování projektové dokumentace na novostavbu

rodinného domu s provozovnou. Objekt je rešen jako zdený o dvou nadzemních podlažích na

rovném terénu, zastrešený plochou strechou. Jako provozovna je uvažována masážní studio.

Z hlediska provozního a architektonického se studentka s úkolem vyrovnala dobre.

Bakalárská práce je zpracována na odpovídající grafické úrovni s dostatecným množstvím

detailu. Dokumentace odpovídá zadání a rozsahem požadavkum na bakalárskou práci.

Práce obsahuje fyzicky všechny nezbytné cásti provádecího projektu vcetne základních

statických výpoctu, tepelne technického a požárne bezpecnostního posouzení.

Kjednotlivým výkresum bakalárské práce mám následující pripomínky:

l.NP

. Objasnete duvod návrhu dverí šírky 700 mm v celém objektu.

. Jakým zpusobem bude odvetrána digestor v kuchynském koute?
2.NP

. Objasnete vhodnost návrhu prícek tlouštky 80 mm.

. Vysvetlete duvod návrhu instalacní šachty po celé délce steny v místnosti 206.

VÝKOPY

. Vyjasnete, kudy povedou skrze základy inženýrské síte (prostupy neodpovídají

zakreslení ISv situaci).

DETAILA

. Vysvetlete, jakým zpusobem bude kotveno oplechování na zateplení základu a jak

bude zabráneno její deformaci provozem.

. Popište postup zateplení základu a jeho kotvení.

DETAILC

. Popište zpusob kotvení žlabového háku.

Záverem lze konstatovat, že studentka zpracovala svoji práci svedomite a v dostatecném

rozsahu. Práce tak splnuje požadavky zadání.



Rada výše uvedených pripomínek není vzhledem k zadání zásadního charakteru, ale

pouze upozornuje na nedostatky a nastinuje místa, která by bylo vhodné rešit jinak,

prípadne doplnit. Uvedené nedostatky pravdepodobne plynou z omezených zkušeností

a nedostatecné projekcní praxe studentky.

Doporucuji tedy Bakalárskou práci k obhajobe a celkove ji hodnotím:
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