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Název práce: Rodinný dům s pekárnou v Kosově, okr. Šumperk 

 

Autor práce: Andrea Bílková 

Oponent práce: Ing. Radim Kučera 

 

Popis práce:  

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provádění stavby třípodlažního, částečně 

podsklepeného rodinného domu s pekárnou. Pekárna je umístěna v 1.NP se samostatným 

vstupem. Bytové jednotky jsou umístěny v nadzemních podlaží 2.NP a 3.NP. K projektu jsou 

doloženy základní výpočty ze stavební fyziky: tepelně technické posouzení, akustické posouzení a 

posouzení denního osvětlené a oslunění. K projektu je přiložena seminární práce s názvem 

Řešení souvrství podlahy do provozovny. 

 

Hodnocení práce studenta: 

     

1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Architektoniko-stavební řešení: 

Půdorys 1.S  

- Objasněte zakreslení obvodového suterénního zdiva (HI, TI,...) 

- Jak bude odvětráno podlaží 1S a k jakým účelům bude toto podlaží využíváno. 

Půdorys 1NP 

- Objasněte vytápění objektu a výkon zdroje vytápění. Definujte pojem kotelna. Odvětrání této 

místnosti. 

- K jakému účelu bude sloužit místnosti 103 a zvažte její velikost 

- Pro kolik zaměstnanců a jaké výrobní kapacity je provozovna navržena? 

Půdorys 2NP a 3 NP 

- V jaké výšce je umístěn pojistný přepad u terasy vzhledem k úrovni podlaží 2NP. 

- Jak bude odvětrána místnosti 202 WC? 
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- Kde bude vedeno potrubí střešním vpustí ve 2NP a 3NP. Potrubí bude vedeno v interiéru? 

Řez A-A 

- Objasněte provedení detailu okna v napraží ve vikáři.   

2. Stavebně konstrukční řešení 

Základy 

- Popište provádění konstrukce základů a zdůvodněte zvolená konstrukční řešení základových 

pasů. 

- V řezu B-B popište jak a kam je vyvedena hydroizolace v místě napojení obvodové stěny a 

základu. 

- Na jaké zemině je objekt založen? (propustná, nepropustná,...) 

Detail vstupu na terasu 

-Zdůvodněte a zhodnoťte zvolenou skladbu ploché střechy. 

Detail krov 

- je zvolená střešní krytina vhodná pro daný sklon 6°? 

- zhodnoťte zvolené řešení umístění a kotvení parobrzdné vrstvy a navrhněte další řešení 

Detail základů 

- Zdůvodněte zvolené řešení zateplení základové konstrukce a navrhněte jiná řešení. 

 

Závěr: 

Hodnocená bakalářská práce svým obsahem a úrovní odpovídá požadavkům, které jsou na 

bakalářskou práci kladeny, ale obsahuje ale výše zmíněné nedostatky. Řazení práce je přehledné 

a grafická úroveň zpracování je dobrá.  

 

Autor práce prokázal dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C/2 

 

 

 

Datum: 31.5.2017 Podpis oponenta práce ….……………………….. 


