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Název práce: Dřevostavba rodinného domu 

Autor práce:  Tibor Machala 

Oponent práce: Ing. Jan Osička 

Popis práce: 

 Předložená bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení novostavby 

samostatně stojícího rodinného domu v obci Horní Věstonice, kterou vypracoval student Tibor 

Machala. V RD se nachází provozovna vinárny majitele domu. Součástí práce je dále 

posouzení z hlediska stavební fyziky, požární bezpečnosti, výpočet základů, schodiště a 

podružných výpočtů včetně výpočtu krovu. Součástí práce je také velmi kvalitně zpracovaná 

vizualizace, která řeší i interiér objektu. 

 Konstrukční systém byl zvolen smíšený, kde spodní část suterénu tvoří tvárnice 

ztraceného bednění vyplněné betonem a vrchní část je řešena formou dřevostavby. Objekt je 

zastřešen sedlovou 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 odvodnění  z parkování a vyspádování 

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

trojúhelník“ a jeho konstrukci dle ČSN 73 6110. 

-není vhodnější zvolit vytýčení v souřadnicích S-JTSK? 

 

Základové konstrukce: 
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-ŘEZ B-B - základ se nezdá být v místě řezu v nezámrzné hloubce (725 mm), nebo je špatně 

vykreslen terén 

 

Řez A-A´: 

-popište, jak bude postupováno při založení stěny a provedení hydroizolace na stěnu v místě 

zapuštění do terénu (také DET. 4 - ZÁKLAD) 

-není uvedeno, jaká zemina se v podloží vyskytuje. Jaké opatření by bylo vhodné navrhnout 

alespoň v tomto místě zapuštění objektu do svahu v případě jílů (nepropustné zeminy)? 

 

Detaily: 

-doplnil bych alespoň základní výškové úrovně 

 

Půdorys 1.S: 

-pro dokonalost bych umístil kotel do rohu místa pisoárů nebo umývárny WC ženy a WC 

personál by potom mohl být využíván pro případného vozíčkáře, když už s ním uvažujete s 

parkovacím stáním, případně řešit průtokovým ohřívačem. 

Závěr: 

 Zpracování bakalářské práce je na velmi dobré úrovni, výkresová část je přehledná a 

detailně zpracovaná. Jednotlivé detaily jsou kvalitně řešeny a dobře popsány. Jednotlivé 

výpočty, posouzení a zprávy jsou přehledné a detailně provedené. Výše uvedené připomínky 

nejsou zásadního charakteru. Práce svým rozsahem a formou zpracování odpovídá 

požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Student prokázal samostatnou tvůrčí 

činnost a orientaci v normách, vyhláškách a technických listech. 

 Dá se předpokládat, že dalším studiem a následnou praxí budou tyto nedostatky 

odstraněny. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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