
1 

 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Marek Odložilík  

Oponent bakalářské práce: Ing. Jaroslav Pospíšil 

Název bakalářské práce: Rodinný dům, Tlumačov 

Předložená bakalářská práce Marka Odložilíka řeší komplexní stavební dokumentaci pro 
provedení novostavby samostatně stojícího rodinného domu. Stavba se nachází v obci 
Tlumačov. Součástí práce je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární posouzení, 
výpočet základů. 
Řešený objekt je dvoupodlažní, s podsklepení. Svislé konstrukce jsou zděné cihelnými 

bloky. Stropní konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami. Zastřešení objektu je řešeno 
kombinací sedlové střechy a ploché pochozí střechy. 

K předložené bakalářské práci mám následující výhrady: 

Studie 
- Zdůvodněte volbu velkých komunikačních prostor na úkor prostor pobytových, 

zejména ve druhém nadzemním podlaží. 

C.2 - Koordinační situace 
- Nejsou známy vzdálenosti inženýrských sítí při jejich souběhu. Je respektována  
ČSN 73 6005? 
- Není zakreslen rozhledový trojúhelník u sjezdu na místní komunikaci. Objasněte 
pojem „rozhledový trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

D1.2.03 – Půdorys 1NP 
- Objasněte kótování vnějších dveří v obvodové stěně = chybné kótování otvoru ke 
kontaktnímu zateplovacímu systému ostění. 

D1.2.04 – Půdorys 2NP 
- Jak bude řešeno odvětrání místnosti WC? (místnost č.210) 

D1.2.09 – Stropní kce nad 1NP 
- Vysvětlete konstrukční řešení ŽB schodiště. Z výkresové dokumentace není patrno 
jeho statické působení. 

D1.2.11 – Plochá pochozí střecha 
- Definujte sklon ploché střechy při které se nevytváří kalužiny. 

- Vysvětlete statickou funkci sloupku podporující vrcholovou vaznici. 

D1.2.18 – Detail A 
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- Vysvětlete zda lze vyzdít ochranou izolační předstěnu u HI tloušťky 100 mm z cihel 
plných pálených (CPP) o výrobních rozměrech 290x140x65 mm. 

D1.2.20 – Detail C 
- Popište provedení výkopu základového pasu v závislosti na značení rostlého terénu. 

 Bakalářská práce Marka Odložilíka svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. 

 Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je velmi dobrá a srozumitelná. 
V práci jsou některé chyby v technickém řešení a chyby formálního charakteru, které však 
nemají podstatný vliv na funkci a statiku stavby. Ostatní nedostatky práce jsou spíše 
nepřesnosti v textovém i grafickém projevu. 

 Závěrem lze říci, že student zpracoval bakalářský projekt v rozsahu požadavků 
kladených na bakalářské práce, a to na dobré úrovni. Výkresy jsou podrobné a přehledné. 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifika ční stupeň ECTS:  B/1,5 

 

V Brně dne 30. května 2016 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


