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pro BSP SI, GK, ME 

 

 
 

Název práce: Rodinný dům 

Autor práce:  Martin Ježek 

Oponent práce: Ing. Jan Osička 

Popis práce: 

 Předložená bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

samostatně stojícího rodinného domu v obci Strážnice, kterou vypracoval student Martin 

Ježek. Součástí práce je dále posouzení z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti, 

výpočet základů, schodiště a podružných výpočtů, jako je návrh vsakovacího zařízení a pod. 

 Řešený objekt RD je dvougenerační, dělený na dvě bytové jednotky, se společnou 

vnitřní stěnou, kde první bytová jednotka je jednopodlažní, druhá dvoupodlažní. Konstrukční 

systém je řešen nosnými dřevěnými panely, jedná se tedy o dřevostavbu. Obě bytové 

jednotky jsou zastřešeny pultovou střechou. 

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: 

Koordinační situace C.3: 

-chybí označení zpevněných ploch a jejich odvodnění (např. z parkování, chodníku, silnice...) 

-nedokážu si představit pohodlné parkování hned za sjezdem. Bylo by vhodné od konce plotu 

(pevné překážky-sloupků) park. místo rozšířit. Jak velké se toto rozšíření navrhuje? 

-chybí rozhledový trojúhelník u sjezdu na místní komunikaci. Objasněte pojem „rozhledový 

trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

 

Půdorys 1.NP 

-dveře jsou špatně zakresleny 
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-čím bude objekt vytápěn? 

-jak bude odvětraná spíž? 

 

Řez: 

-nesedí označení detailů s detaily ve složce D.1.2 

-drobné chyby v odkazech na skladby 

 

Základy: 

-doplnil bych kóty v řezech pro jejich příjemnější realizaci na stavbě 

 

Plochá střecha: 

-jaký je doporučený spád ploché střechy dle ČSN 73 1901? 

 

Detail atiky: 

-ve skladbě S8 ploché střechy máte mezi spodním dřevěným panelem a tepelnou izolací z EPS 

navrženou fólii PVC-P, Vámi zvanou hydroizolační vrstvu. Je nutná stejná separace, jako u 

vrchní vrstvy. Jaký materiál by byl vhodnější použít a k čemu všemu může tato vrstva sloužit? 

 

PBŘ: 

-požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední pozemek. Jaké opatření se dá dělat v 

případě nesouhlasu majitelů?  

 

(Pohledy:) 

(-kotvení svislého svodu objímkou nemusí být tak husté (bohatě stačí objímka po 1m, u 

některých výrobců i 2 metry od sebe)) 

 

Závěr: 

 Bakalářská práce není až tak do detailu zpracovaná, avšak na důležité funkční části 

většinou myšleno bylo. Doporučil bych do budoucna nastavit kreslící program tak, aby bylo 

zakreslení v souladu s ČSN 01 3420. Dále práce obsahuje drobné překlepy ve výkresech i 

zprávách. Detaily i půdorysy by mohly být více prokótované. 

 Výše zmíněné připomínky nejsou až tak zásadního charakteru. Práce svým rozsahem a 

formou zpracování odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Dá se 

předpokládat, že dalším studiem a následnou praxí budou tyto nedostatky postupně 

odstraňovány. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

 

Datum: 4.6.2018 Podpis oponenta prác




