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Bakalářská práce Miroslava Lysého zpracovává ucelený prováděcí projekt samostatně 
stojícího „Rodinného domu ve Velkém Meziříčí“ na parc. č. 6038/1 a 6051/11 v k. ú. Velké 
Meziříčí. Součástí práce jsou také architektonické studie, posouzení z hlediska stavební 
fyziky a požární bezpečnosti staveb, seminární práce a výpočet základových konstrukcí.  

 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky: 

Koordinační situace 
- Koordinační situace je nepřehledná, doporučuji ji udělat v barevném provedení,  

 

Základy 
- Chybí zakreslení koordinačních os, 
- Objasněte přechod mezi svislou a vodorovnou hydroizolací v ose A1,  
- Objasněte způsob zakreslování prostupů základovými pasy včetně jejich popisu,  

 

Půdorys 1S 
- Objasněte detail napojení obvodové stěny 1S v návaznosti na obvodové pasy včetně 
řešení hydroizolace i tepelné izolace,  

- Objasněte detail komínu v místnosti č. S02 v návaznosti na obvodovou stěnu a střední 
nosnou stěnu,  

- Objasněte, zda Vámi navržené větrací průduchy v místnosti č. S03 jsou pozičně  
i rozměrově navrženy v souladu s platnými ČSN,  

- Zdůvodněte Vámi zvolené rozměry schodišťových stupňů v místnosti č. S01 
v návaznosti na platné ČSN,  

- Objasněte důvod větracího potrubí IN2 o dané dimenzi,  
  

Půdorys 1NP 
- Objasněte důvod použití tepelné izolace EPS 100S ve skladbách podlah. Definujte 

základní znalosti o rozdělení a novém způsobu označení EPS 100S, EPS 100F a EPS 
100Z,  

- Domníváte se, že výrobek Mirelon PE zmiňovaný ve skladbě S7 lze považovat za 
izolaci vůči kročejové neprůzvučnosti?,  

- Objasněte způsob zabránění pádu osob z okenních otvorů v jižní fasádě, kde se výška 
parapetu pohybuje okolo 120 mm,  

- Domníváte se, že výškový rozdíl 20 mm mezi místností č. 109 a venkovním prostorem 
označeným 110 je dostačující? 



Skladba ploché střechy 
- Objasněte potřebu bezpečnostního přepadu u ploché střechy včetně jeho detailu,  
- Domníváte se, že pozice střešního vtoku je vhodně zvolená vzhledem k okolním 

konstrukcím? 
- Objasněte výpočtem počet střešních vtoků,  

 

Skladba pultové střechy 
- Chybí zakreslení několika klempířských prvků 
- Načrtněte způsob lemování komínového tělesa,  
- Vyjmenujte možnosti bezpečnostních prvků pro pracovníky zajišťující údržbu na této 

ploché střeše,  
 
  

Svislý řez A-A 

- Objasněte nutnost tloušťky podkladního betonu 150 mm,  
 

Svislý řez B-B 
- Chybí značení koordinačních os. Objasněte obecně jejich nutnost,  

 

 

Předložená práce svým zpracováním plně odpovídá požadavkům, které jsou na 
bakalářské práce kladeny. Grafický i textový projev studenta má průměrnou úroveň. Naprostá 
většina chyb, které se v práci vyskytují, je spíše způsobena nedostatkem praktických 
zkušeností, které projektant získává v průběhu dalšího studia a celé své projekční praxe.  

Pan Miroslav Lysý předloženou bakalářskou prací prokázal celkově standardní 
znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 

Klasifika ční stupeň ECTS: B / 1,5 

 

V Boršicích dne 03. 06. 2016         
 Ing. Tomáš Kalivoda, MBA 
 Oponent BP 
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