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Název práce: Rodinný dům 

 

Autor práce: Marek Grman 

Oponent práce: Ing. Jaroslav Pospíšil 

 

Popis práce:  

V bakalářské práci je řešena projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou v obci 

Martinice, okres Kroměříž, Zlínský kraj. Navrhovaná novostavba rodinného domu leží na pozemku 

parc. č. 366/7, k.ú. Martinice u Holešova. Objekt je částečně podsklepen a má navrženy dvě 

nadzemní podlaží. Střecha je navržena jako plochá.Rodinný dům je navržen pro bydlení čtyřčlenné 

rodiny. V rodinném domě je také navržena provozovna - kancelář, která bude užívána invetorem. 

 

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. Z Koordinačního situačního výkresu nejsou známy odstupy přípojek inženýrských sítí. Prosím 

objasněte nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle platné ČSN. 

2. Jakým způsobem bude řešen přísun vzduchu pro plynový kotel typ C? 

3. Zdůvodněte volbu keramického překladu do suterénní stěny ze ztraceného bednění. 

4. Popište umístění/ vedení tepelné obálky budovy. Je garáž umístěna uvnitř tepelné obálky objektu? 

Pokud ano, budou mít vnitřní konstrukce v kontaktu s garáží dostatečný tepelný odpor? 

5. Jakým způsobem bude řešen odtah znehodnoceného vzduchu vzniklého při přípravě jídla? 

6. Popište konstrukční řešení napojení roznášecí desky u nepodsklepené části budovy na stěnu 

podzemního podlaží ze ztraceného bednění. (zmíněný detail je patrný ve výkresy základů) 

7. Z jakého důvodu má tenkovrstvá silikátová omítka tloušťku 35 mm? Lze takovou omítku stále 

nazývat tenkovrstvou? 
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Závěr: 

Bakalářská práce Marka Grmana svým rozsahem a formou zpracování odpovídá požadavkům, které 

jsou na bakalářské práce kladeny. Řazení práce je přehledné a grafická úroveň zpracování je 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 méně 

podrobné avšak přehledné. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1.5 

 

 

 

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


