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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Malý bytový dům Trnava 

Autor práce:  Pavel Malec 

Oponent práce: Ing. et Ing. Eva Drábková 

Popis práce: 

Student zpracovával bakalářskou práci na téma "Malý bytový dům Trnava" v rozsahu dokumentace 
pro provedení stavby. Objekt je navržen se třemi nadzemními podlažími. Celkově se v objektu 

nachází čtyři bytové jednotky. Konstrukční systém je stěnový zděný. Stropní konstrukce jsou navrženy 
polomontované ze systému nosníků a vložek. Zastřešení je navrženo dvěma pultovými střechami 
tvořenými konstrukcí z vazníků. Předložená dokumentace splňuje požadavky na bakalářskou práci. 

 

Hodnocení práce: 
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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: 

Připomínky: 

Z hlediska návrhu považuji za nevhodnou orientaci dětských pokojů na sever. 

V detailu okenního nadpraží chybí interiérová těsnící páska. Dále je v tomto detailu navržen 

nevhodný způsob kotvení podlahové lišty. 

Detail střešní vpusti neodpovídá pohledu na střechu. 

Ve výkresu pohledu na střechu není zakótována výšková poloha osazení střešních oken. 
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Dotazy: 

Objasněte, co vše je potřeba pro provoz kadeřnictví (např. křeslo na mytí vlasů, skladování barev, 

ručníků apod.) a zda je místnost 112 pro tyto účely dostatečně prostorná? 

Objasněte, které WC budou moci používat zákazníci kadeřnictví a pedikúry? 

Vysvětlete, jak je řešeno odvodnění garáží? 

Je výška garážových vrat 2,1m dostačující? S jak velkými auty jste při návrhu uvažoval? 

Ve výkrese Řezu A-A, skladbě S4 je uvedeno "ETICS". Popište součásti tohoto systému konkrétně 

pro Váš případ a zohledněte v tomto místě požadavky na požární bezpečnost staveb. 

Pro skladbu S5 zdůvodněte návrh skladby střešního pláště. Je správně navržen z hlediska plechové 

krytiny?  

Je v návrh objektu použita dvouplášťová střecha? Byly zajištěny požadavky na tuto konstrukci? 

Jakým způsobem je řešeno spádování střešních rovin v návaznosti na střešní vpusti? 

Ověřoval jste kapacity střešních vpustí? 

Pro detail vazníku doplňte, jakým způsobem jsou vazníky uloženy a zajištěny. 

Objasněte, jakým způsobem budou zajištěny výkopy u základů? 

Je z hlediska technologické a časové náročnosti vhodný vámi navržený stropní systém pro tento 

druh a velikost objektu? 

Závěr: 

Objekt je po dispoziční a architektonické stránce vyřešen velmi dobře. Po grafické stránce 
je dokumentace přehledná. U všech předložených výkresů jsou dodrženy zásady zakreslování 
stavebních konstrukcí. V konstrukčním řešení objektu nebyla shledána žádná zásadní pochybení. 
Celkově student prokázal velmi dobré znalosti a orientaci ve vystudovaném oboru na úrovni 
bakalářského stupně studia. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum: 30.5.2018 Podpis oponenta práce………………………………… 


